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AI - Sargentos
1

Ouadro de Complemento

().la ~ .) das Amas
a

In Ean t.ar'i a

por despacho de 26 de Dezembro de 1960 tiveram pilssa
gem as tropas
licenciadas
ém 1 de Janeiro
de 1961 o~
seguintes
graduados do quadro de complemento. por terem
atingido
35 anos de idade
Ao 1)istrito

de Recrutamento

e Mobilização

N°.

1q

2°s. sargentos
milicianos
do B 1.1 19 Alberto Esteves
Martinho
Amilcar O~mara Leme Mendonça
Manuel Abraã
Nunes dos Santos. Rui Albe r te Silva,
Albino Pin i z Fscór
cio
Fernão José Bodr'i gues Aguiar. José Fernandes,
Fe r
nando Jorge Prazão Ferreira
António Pestana
Fernando
Jaime de Ascenção
João C;iIv~r] o de Cai res
~'anue 1 r
n al.do Correia
Américo Ouintino
de Oli ve i r a Fe rn an: <'<
Francisco
Celso Gonçalves
de Faria
Manuel Fe r r e r r .
João Conç al.ves , António Araújo dos Santos Figuei r a LI!
António Castro de Oliv~ira
João Clourlsseau
Ferreira
de Olim Marote. Rui Olivei r'l Penr1flues
I\ntórno Plácido
José Cec i l i o Ramos Luis Carlos
Dias da ...ilva Belva
Luis Alberto Henriques de Sousa Fernando da Silva
José

Joaquim

da Cost.a e ,.losé Fernandes

Lourenço.

n

Por despacho rye
de Oe7.embro de ]960. tiverMn passagem
as tropas
l i cenc r adas em I ce Janeiro
de lqlíl
os se
gu in tes gra-lJ,ados do quadro ele complemento
por terem
at in-ri do 35 anos de idade:
.
,
~o Pi.s tr

i

to de Pecr-utamento

2° s. sargentos
mi licianos
ves Abel Antónío dlaves

e M?bilizaçí7o

n?

do n. I. 7 Pu i ~~anuel uonçul
e Antõnio Proença Pibeiro.

Ao Tn s t.r i to de Recrutamento

e Mobdlzaçno

(I

•

"1

r.

2° s , sargentos
milicianos
00 R.
7 António Pinto Ma
chado
Ade l i no Coelho Pereira
da Si.Iv a Manuel Lopes
Junquei ra. AI varo Lopes Paixão
Joaquim ~'árques dos San
tos
António I'ornangues do Fspjr i to Santo
Ilenriqlle ~1arques d Aquino
José Nune s Pande i ra Júnior
e J08(; .Io rge
Caseiro.

Ao T17.strito

de Recru tomervto e }fobilizaç(7o

2°. sargento
miliciano
do P.
redo Fernandes ~a Fonte.

r.

7

Ao Iii s tr i to de Recrutamento
sargento

mi Li c uano

Carlos

Ao Iti.s tr i to de Recrutament()

All:erto

e ,'fobilizn.çryo

Francisco

JosP

nO. 8
r;'itrue1

nO. 9

Pibcl ro Macedo.

e Mobd7.zaç(ío

nO. 11

2°s, sargentos
mi, licianos
do p.1. 7 Carlos Francisco
de Sousa Ferreira
AlJ:erto Mor-e i r a Gonçalves
Manuel
Afonso Carriço
e furriel
miliciano
do p.r. 7 Justino
das Neves Mascarenhas.

•

Ao Tiis tr i to de Recrutamento

e Mobilizaçno

2°. sar gen to rniliciano
do P.1.
Menezes Teixei ra de Vasconce los.

2°.

sargen to miliciano

Por despacho

do P.

T. 7

7

n-.

f?

.Io ão de Len ...astre

lo rge Capelo

b
Ar t i l h ar i a
de 27 de Dezembro de 1960

Sa ra i.va

ti ve r am pass

e

gem as tropas
licenciaias
em 1 ~e Tanp~ro de 1961 os
seguintes
graduados
quadro de complemento
por terem
atin~ldo 35 anos oe Idade

?O

Ao nu; tri to de F:ecru tnmen to e Mobil i zoçõo
2". sar gen t;o mil i c iano da 0.1 I1.C. n? , 2
Gonçalves Ce r e z .
. Ao

Tn s

nO, 8

Amandio ~,4elo

tr i to de ',eC1'lLtl1!nento e Hohdtzllção

n

2°s. sargentos
mi l i c i enos ela p LO.C.
n? , 2
Fri to e JOSL da Vis i tação lú':;:;11va Fernandes.
c

ú

19

Al Ip i o de

Caval ar'i a

()J.e por despacho de 30 de Dezembro de 196C teve passa
gem as tropas
licenciadas
e ao n.Q.rv' n? , 1. em 1 de
JaneIro de 1961 por ter atingido
3S anos de idade o 2
s<lXgento miliciano
do 1<.G. n? , 3 Pompeu ~~igue1 da Costa
d

Se r viço de ~3Úde

Por despacho de 26 de Dezembro de 1960 Li" (_r am passa
gem a~ tropas Li cenc i adus em 1 de Janeiro
de 1qf1
os
~ef'Uintes !lraduado~ .do quadro de complemento. pc « t e rer-t
atingido 35 anos de ldaCt
,\0 r ie t ri to de Qecrutamento

e

IVlobilizaçno

n>.

2°s. sargentos
milicianos
do 2°. G.C.Saúde
José
gos de Pr i to Dar Lindo de Carvalho Si lva Antunes
August.o dos Santos:acho.

Ao

In s

tri to de Recrutamento

2°. sargento
Leal Oiogo

miliciano

e Mobilizru;no

do 2°. G.C.Salíde

Ao Di s tri to de Pec ru tamen to e
2°s. sargentos
veira Furtado

Ao Distrito

MÓ/ii

José

2°. sargento miliciano
co Pires Mart.i.ns,

e Afobdtz1lçno

do 2°. G.C.Saúde.

10

de Campo s

l i w~ ":0 rrfl,

milicianos
do 2°. G.C.Saúde,
e Fernando Jacinto
dos Santos.

de Recrutamento

nO

Demin
e .Ioj;o

11

nário de 01
nO.

João Luis

16
han

4
ORDE", nn EXERCITO ~r'. 1
aa. Série
*********$,*********************,*******,*.**$**~*******
II - t,"nANC.\S
A) - Sargentos

ijE SI TUACÃn

do Ouaaro Permanente

1 _.Ingresso nos (uad ros
a - Engenharia

Transmissões

Passou a ser considerado nesta situação, desde 19 de
Dezembro de 1960, por ter regressado do Estado da India.
onde serviu como destacado o 2°. sargento de eng. trans.
Emídio Ferreira André do R. F. 1.
b ..Serviço de Saúde
Passou a ser considerado nesta situação desde lq 0e
Fe zembro de 1960 por ter regressado do Fs t.adoda India
onde serviu como destacado o 2°. sargento António Jeró
nimo Loureiro Palmela. do l°. G:C. Saúde
2

Passagem a situação de Supranumerários
a

Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de
Outubro de 1960 por ter sido nomeado por imposmção de
serviço para ir servir nas Forças Destacadas do Fstado
da India o 10 . sargento de cavalaria Manuel Maria Pin
to Leite do H.L. 2
Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de
OutuLro de lQ60 por ter embarcado para o Estado da ln
dia. onde vai servir como destacado o 2°. sargento de
cavalaria Augusto Verissimo do R.C. 6.

III
A)

Sargentos

1

- PROI;nçOFS
do çuadro Permanente

Ministério do Fxército

Direcções e Chefias'dos Serviç~s

,

Chefta

do Serviço

de Reconhecimento

(CHF.RFT)

das

T~'Cl.nsmissões

2~s ', sargentos
2°s meco material
cr-i p togré I'i co o-s fvr'
r1éls
2°s. meco materual
criptográfico
Virg1110
~e
Mira Coroa e José Augusto elos Santos CoelhO'nntando
<
an 19u1 '~"'e esde 31 de Dezembro de lQ()O, com I,
to
ao s ven camen t
dos actuais
postos
a p ar t i r da me ma
data.
([)espacho
de 4 de Tanelro de 1%1)
<)

Min~::)t(.rio

Escol as Prá ti
Cm "des'

do Fxército

as ias' \ rmas e Se rvr oo s ,
F prcl to e D li N
In f'ant.ar i a

a
Reginercto

de lnfontan

'nO

1

l0. sargen t: de m f'en tar-ia
o 2°. sargento Hugo Pep ta s ta
Machad)
,otando
a antlg'lud .de d.esde 27 de Dezembro de
lQ(íO com di ve i t.o ao" encamen : s dr) a- t u-I
os to
par
t1r da mesma data. Ver.ce pela verb
es o ] de nome çao
vitalicia
a1ém dos Orad ros I
(Despacho
de 29 "'e Dezembro de 196(1
Ree;imento

de Infantarw

nO.

3

10 sargento de in Ient ar i a. o 2°. sargento
Clemente José
Nun~s. contanco
a antigu1dade
desde 27 de Dezembro
l
1960, coo direlto
aos vencimentos
actual POSLO a ,ar
tir da mesma data. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação
vitalícia
além doa Quadros :
(Tlesp(7cho de 9 de Pe zembro +e 19f{))

dm

Pegimen
Furriel

2°.

art.

to de Infan

serralheiro

t ari

nO. h

o l° calo

aj ud

ar t , ser

ralhai ro , Albano Fernandes ( uimar âes C0 P 1. 1 con t
do <l anti gu i dade desde ] 'e Dezembro de 1960 com ._li

H

reito
aos venc irnent.os do a rual po st.o a partir
da me . .
data
Passa a ve er pe l o ve rl.a Pessoal
dos Q1 ac r
aprovados por Le i
1 lo ar+? 317° do Capo 8'
Orçamento do M. r )
(Tkspacho
d l de l ane i ro de 1961)
RegLmento
] 0. sargento

de Tnfantn,1'1.a

de infantaria.

o 2°.

nO, 8
sargento

Firmino

ele

flRDEf4 no FXFPCITO
N°. 1
~a. Série
6
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Barros ~loura
do R.l.
16. contando
a an tiguidade
desde
15 de Dezembro de 1960 com direito
aos vencimentos
do
actual
posto
a partir
da mesma data.
Vence pela verba
. Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos Cuadros

(tiespache

de '29 de Dezembro

Regimento

rle 19fi)j

de Infantaria

nO, ,16

10. sargento
de infantnria
Mi l.hinl.os Poque do I1.C. 1

o 2°. sargento
Joaquim Pedro
con t ando a antiguidade
lc' e
27 de Dez embro de 1960
com direito
aos ven c irnen tos rio
actual
posto
a parti r da mesma daua. Vence pela verba
Pessoal
de nomeação v i t a l i c.i a a l {~n dos Qlladros' .

(Despacho

de '>9 de

Batalhão

De zembro

de Caçadores

de 1960)
n".

Ii

Al l.e rt.o Mana
I o. sargento
de in Iant.ar-i a o 20• sargento
Simões
con tando a an t i gu idade desde 27 de Dezembro de
19(1). com di.re i t.o os venc imen to s do nct.un l ptDsto: a pnr
ti r da mesma data
Venr.e pela verba
Pessoal
nt> nome çêo
vitalícia
além dos (uadros

(Ivespncho

de '29 'de Isezembro de 1960,
b

Regtmento

de

Artilharia
ÂrtL

lhar i a Pesada

nO. 1

Furriéis
2°s
a r t . se r ca lhe i r-o s os lOs
cabo
art.
serralheiros
Aug\J!'ltn .lo é Carta o LOllrenço
nard i no Mon te i 1'0 Frane i sco Casa I e i 1'0 ambos da l!..
e
El i s io Silva.
ilvest.re
do ~.A A)'.
contando
ti
nt.rgu i
dade desde 1 de Dezeml ro de 1900 com di rei to aos venci
menlosdos
artuais
po~tos a partir
dn we ma data
I sti
n am se ao Centro
de Instrução
do Se rv i ço de Mal. r i a l
Passam a vence r pel a verba
Pesson l dos Quadro
apt ova
dos por Lei'
(no. 1 do ar t? 317° do Capo 8° do rça
mento do M F.).
(f'espClcho
Gr'll[lO

de

I,

de Arti/flC1ri'1

de Janeiro

de 1961)

Con trn ,1er;maves

2°. sargento
2° rner: rndromon t ndo r
r ad iomon t ado r .)(\ ' ele r ú)
con

n

?

o fu r r-i e-l 2"
nd.o
an t t gtn
de: de 31 de I 7. ml.ro d 19t.D co di rea to ao
to do actue l posto
ir t.i r da r' ma dut •
(Despacho de 4 ele Janeiro
d, 1960)

c

Cavalaria

Regi.men to de Cavalaria

5

nO

lOs. sargentos
de cava l ar ia
os 2°::;. sargentos
An tón i,o
Monte?: Lui s e ~'arçal
da odlH Frei tas.
ambos da F.. P. C.
con tando a <lnt i.gui dade des-le 13 de f'ezembro de 19f{) com
,direit.o
aos venc irnen tos do actuais
po s t.o s a p a rt.i r da
mesma dat a Vencem pela verba
Pe so a l de nome acflo vi ta '
Li c i.a alem do s Ouudros
(!1esp~('~[(, de ~'f, -le [}ezeml)ro de 19ro I

Grupo de (cmp'mhtas

de Trem A.to

Furr-i.e l 20• ar t'i Ir ce se r ra lhe i ro o lO, cabo ajudo ar t
se rr-al.l.e r ro José Pe i.s, (:or. lho
contando
a antiguidade
desde 1 de Dezembro de 19
om di re i to aos venc imen tns
do actual
posto a p ar t lI' d<l mesna data.
['as'la a vencer
pela
erba
Pessoal
dos
adros apro\ados por Lei (nO 1
do ar tO 317(' do Cap> fi
ln Orç an-ent.o do \Jl. F. )
(np~paeho de
'JaneT
ro de 19Ç;1 I
e

1", Grupo

Serviço

de Administração

~~ili tal'

dI' (',ompnnhill/; de .4dministrnçno

~1tlit(JT

1,) sargento
rl;''1
A.M
o 2"
sargento
João Antunes'
'e
ves contando
a an t.: guidade ,1esde 27 ele Dezembro de JC1CO
com di re it.o aos vencimentos
do actual
posto a pa r t.i r da
mesma data. Venre pela \erba
Pe oal de nomeação vila
licia
além dos muadro5
mespacho
de 1)9 ele De z embr o de 19r;o J

I

Se rví ço de 'ateri

Companh w TJi Vt siOlln,"ia

al

de \fanu t.ençíio

de A'a te ri al

art.ifice
r a l hei ro o ]0. cabo
j r
[anue l de J
I
conr an o a ant ign ided c'
d· 1 dto, Dezembro de 19(() com direito
AO
venc imentr-« c
actual
po to a par-t i r da m ma 'lta Pas a avence r pela
verbn Pe so al d nome ç;;n '1 t a h (' ia a] ém cios (,I Htch o
(nO
1 do art°
.3'\1
do rIpo
,10 OJ'çaml>I1 O lo M l'
desde a data em que o 2° fargento:>o
art J ficf"
ern
lheiro
Augu~to Santos
onteiro d lxar de ser aDOII do

Fu rr i e l '2°,
erralhelro

~1.

por

esta

verba
(Despacho

de ~ de Jtme u o de 1961)

g - Distritos

nistritr,

~grie

de Pecrutamento

rlc Pern'tamellto

e Mobilização

e ~1obdizat;no

10

n~

l°. sargento
de cavalaria
o 2°. sargento.
I'umhe to Jorge
desde 13
Mendes Leal
do B C 5 cont2ndo a antIguidd.F
de De z embro de 1960, com da r e i t o ao s vencimentos
elo
actual
posto a p.r'
r da nJf>,>ml'l
nata.
VencI' pela verba
'Pessoal de nome aç âo v' t.al rct a além d08 ( iadros

(nespa. ho de 2r' de Dezembro
')

a

Centro

Mim stério

de 19RO)

do Exérci to

Estabelecimentos

Militares

EstabelecImentos

de Instrução

de In,t

de OpeT'CIf;0eS

uçrro

Fs pe ci

ai:s

1° sargento de m fan tnr-i a o 2
s areen to Ilidio
Louren
ço Vitón<l
contando a antiguidade
desde 27 ,t I !: ml.ro
de 1960 com direI
o tOS venClmentos
do actual
posto a
'partir
da mesma dai a Vence "ela verb
Pesso. 1 de no
meação VI Li ICJ a além dos (uadres
(Despacho
4

de '29 de Tie embr o de 1960)
Ministério

do Exército

, upranumerários
a

Artilharia

Regumen to de Ar t i lhnr i a Li ge ira n?

.'i

2° sargento
de artilharia
o furriel
Manuel ~'dlio
Si I
vério,
contando
u nn t igu i-lad des-le 3<D,:c Novembro
t·
19éO com di rei to aos vr-r.c iment.os do actual po to a 81
tr r da mesma cata.
I'ncont ra se como des t.acndo no
ta o
da lndia
(f)espncho de 10 r/e [)e".pmhro l'e I q6(_i)

b

Ll trem r
Angola

3a

Séri~

nrDE" [ln FY.ERCIT(l N°.

1

r;

~****** .'~*.********~*~;~'~~!*~::".::~***~**********~'~~**

Comando Mi l i tal'
l°'"sargento
de inf~taria
o 2° sargento Anibal da Costa
contando a ar_ttlgUldad~ desde 27 de lczembro de 196(1).
Este sargento cont.mu a LP sa tuação
de l i.cenc i a-lo nos t
o
5
P
,
,er
mos d o n . , r),a o r t.ar i a ] 5 330 de 1 de Abr i I de 1955.
(De spc.cbo de 'J9 de Ite zembro de 196J J

~ Sá

1

lOs. ,sargentos?e
C'avalari~
oS,2°s
sargentos
António
Ferr-ea r a AI:L's Pi.nto e h
Pi res Fer re i r a ambos con
r.ando a an t i guadade de~de
de ~7embro de 19ro com di
rer to aos venC'lment;<, (JS "".tuais postos a oarta r da mesm
ma data
(nespac,'U) de '2':; de Tlczembro de 19()O)

'010
I

~

10

sargento de infantaria
o 2°. sargento Carlos Mart.ms
contando a anti~idade
d~sde 27 de nezembro de 1980 com
di rerto aos venCllT'entos d actual posto a partir
da mesma
data
(~espacho ue ?9 de De~p.mbro de 1960)

20

sargento do S.S o furriel
Albino CarrIlho
de Carva
lho contando a antiguid.ade desde 30 de Novembro ~e 19ro.
com 0ireito
aos vencimentos do ac tua l po s to a partir
,.la

mesma +at a

(Despacho

de 07 de ~zembro

de 1960)

Muçambique
Comando Mi li tar
lOs sargentos
de Cavalaria
os 2°s. sargentos
António
Lourenço Mestre Coelho António Pereira
de Sousa Teles
António Inácio ~/açarico
Ibdio
Gomes e José AgostInho
das CandeIas contando a antiguidade
desde 13 de Dezembro
de 1960 com direito
aos vencimentos
do actual posto a
partIr
da mesma data
(Despacho de 11 de Dezembro de 19r.,Q)

205.

sargentos de artdharia
os furriéis
Fernando Quer
reiro Farias e ~'c1rio António da Silva Peniche
contando
a antiguidade
desde 30 de l' ovemhro de 1960 com d 1 rei o
aos vencimentos do ncLufl.l osto a partir
da mesma data
(Despacho de 27 de nezembro de 19ryo)

~lacau
CoIll(JJldo Mil i tar

3a. Sé r i e

lP

******.:,********::,::.~,***::,.:,:~****.:",*.* ...**",******* •• "'*****"'***

l°. sargento de infantaria
o 2°. sargento
António Fer
raz , contando a antigui dade desde 17 de Dezembro de 19fD
com direito
mesma data.

aos vencamen tos do actual

posto

a partir

da

(1)espac:w de ?9 de Dezembro de 1.9fO)

l°. srungento le infantaria,
o 2°. sargento
Adelino de
Alme irla Costa -i Iva contando a antiguidade
desce 27 de
Dezembro de 1<)(i) r-om da re i to aos vencimentos
oo actual
posto a par 1 r da mesma data.
(nespacho de ?9 de Dezembro de 1960)
Sargentos

RJ

a
Pa alhilo

2°

de r:omplemento

do Quadro

de Caçadores

Infant.aria
nO.

8 (Po t . de Caç.

de Alhl

Tejo

I

. argento

mi liciano
o furriel
miliciano
\1anuel Fer
a -l a Po s a Espanl,ol
contando
a an t i gu i d ade desde
28 de Fevereiro
de 1959 (Tem direito
aos v'encim nt.os do
actual
posto desde 1 de Janelro
de 1960 nos termo~ do
despacho 12 da o.r. nO.C)
la Séne
de 31 de ()ezembro
de 1959).
(Despacho de '1R de Dezembro de 19f1n J
re

IV - Cr.lOCAÇOFS ~ TRhNSFFP.EtCIAS
A)

-

anz;entos
1

do Quadro Permnnente

.1inistério

do Ex~rc-j to

Direcções

e Chefias

Inrecçõo

do Serviço

dos,

rviços

de Trnnspor t es

2°. sargento
do Q A.F. Furico Carreiras
da India
devendo ser considerado
nesta
lq de Fez.embro de 19(~} Vence p la verba
meação vitallcia
além do Quadros

Pires
do C..
s i t.uação de.
"P ssoal d no

Chefia
do Serviço
de !?econhecimen to d(ls Tran /llisséies
?O sargento
de eng.
t r nn s m ,
Pmídio Fer re cr a Andr~
do
do H F ] devendo s e r r-ons ide rudo neRta
iruacâo desde 19
de' Dezembro -le 1(1<,(\ Vence P"'" VP'rLFI
P
sonl de n
çjio vi t.al

i

ci a além dos (~HH1ro •

([)espacho

de 28 de Dezembro de 1.91JO)

Furriel
(uartel

de eng. transm.
.Io aqu ir . da Si lva Grenho
General dR extinta
4a Região Militar
(Des;>tcbo de 1 de .l ane i ro de 1q1)1)

2

~~1mstérlo
Çuartéis

Ouar t el; General

do Fxército
r~nerais

da. C)a. Regtlio ,lhlttar

2°10. s argen tos do O.A F.
16

e José

do

J,,~( io da Si lv a Peque
do O L;. d" ta. 1 .!.
r,nespacho de 3 de Jaue i.r de 19fi.i.!

do

r. R

M

Calado

"mcr t e! Cenerol.

da 3a. nivisí'ío

Fur r i e de eng. transm.,
lu... Pum ardo Rocha
do Serviço de Beconhecimento
das Transmissê'es
(l1espacho de :? de Jane iro de 1961)
3
Escola

Ministério

"

"

-,.

do F.xérci to

f>ráticas
"as Armas e Serviços
e l'ni::lades do Exérci to
a
Regimento

Infantaria
de Infantaria

nO. 10

Furriel
de infantaria
António .Jorge f(n~ràér~ 'Q € ". de
Ca};o Verde devendo s~r considerar')
nesta si tuação desde
24 de Novembro de 1960 Vence p..:la verba
Pessoal
de
nomeação vi t.al i ci a além dos ~adros'
(nespacho de 27 de Qezembro de 19fi0)

Regimen to de inj onror :« nO, 11
2°.

sargento
de infantaria
António de CarIo
de Sou
e
~ilva
do C.~.Estado
da India
devendo ser con. ide
Jo
nesta situação
desde 6 de Novembro de 1960. Fste sar~c
to t inh a como l'áidad .. ol.i 1i zadora o R.1. de Lou rençe
~1arques. Vence pela ve r] a Pessoal de nomeãção
i t.al íc i a
além dos Quadros
(Despacho de n de Dezer 'nn de 1960)

Regtmento
ZOo

sargento

do Q.A. F.

de Tnfantarta
José

Augusto

n~. 16
dos

antos

do

Q G

da 4a

Deg-iiío Ililitar.

(Despacho

de ,~ de .l one i ro de 1961/
h

Artilharia

Beguren to de Artilharta

Pesada

l°. sargento
~e cavalaria
Pui Fernando
do ftC 6 Destina
se ao C. I C.A. 1

'2

nO

Clavel

Oliveira,

(Tlespacho de 28 de Pe zemoro de 19fXJJ
2°
sargento
de
t i I ar-i
Atald
gue s rio
,C M Angola
devendo ser cons iele rado nesta
s i tuação
esde
25 ce Dezembro 0e 1960. Vrnce pela verba
Pessoal
de no
meacâo vi t.al i ci a além dos (uadros
.
(tvespocha de ? de Jane i ro de 1961)
ar

li

FUrriel
de engenharia
res
do Q. (. da extin
ao C.LC.A
1

Vasr-o

Hod

m

Al ci des Assis
la 2a

~~oura ela T~cha Tava
Regi ão Mi 1i t a r Des tina se

(flespacho

de ? de Janeiro

'tegunen.to

de. Artilharia

de 19f11,
Pesada

nO, J

20. sargent.o de infantaria
1\lanue1 ascimento
dos Famas
do C.M. J\n1701a devendo ser considerado
nesta
si tuação
desde 1 de' Pe z emb ro de 1960
Este s a rgen t.o destina
ao C 1.C, A. 2 Vence pela verba 'Pessoal
de nomeação VI
ta]lcla
além dos Quadros
(F'e soocho de ~1 de fleúmbro
de 1.9m)

Begimctvto

de flrtilhal

ia AntlC';,IO

Fixa

Fu rr i e l 0e artilharia
António C..onçal'ves ~·ello,
do c, \
C;
3. Vence pela verba
Pes soul de nomea ão vitahria
além dos Cl.ladros .
(Desoocho
de ')3 de De zembro de 1960)
Regimer: to de A r t i lhsir i a de ('.os ta

•

2°. sargento
2°. meco elect r i ci st a José Carlos Pezerat
Correia,
do C.M. bll inp
i rle r arlo
ta
situação
desde
21 d~
dali
em 'Ille
emba rcou Ie I egres I)
_
<
vence
oe 1a
verba Pessoal dos (lIl •.-11"\<
,
,,'
\"'}"~;
I \to '1 tio
art,? , 317°. do Capo. BD. _, 1)1.'.. 11If''lt)
(~I
~'.).
(Despociv: de t, rle.lrm troO .-J.p t9~)

. .\ ..\.

... .

:

I,' '.'

~.

," .

Cavalaric
ner.imcn to

Cauol cr i:«

ele

r:

r

2°, sargento
de cavalaria
Augusto Ve r i s s i.mo , r'o Grupo
Oivisipnário
de Cerr os c e Combate deven+o ser consiàe
r-ado nesta situação
desde 10 de Outubro '", 1960.
(I)espacho de 27 de Ivez embro r:!." 1'if).)·
d

Fngenharia

Batalh~o

de Telegrafistn~

2° sargento
de eng, transm.
José Eduardo Martins
drigues
do (.e da extinta
2a Fegiãm ~ilitar.
(Ivespacho de .1 de Janeiro
de 19f11)

Po

•

Grupo de Compmhtas

de Trem Au to

2° sargento
do derviço
de saúde António Jerónimo
Lou
reiro palmela
do 10. G. C. Salí~e devendo ser considerado
nesta situação
desde 19 de rezembro 3e 1960. Vence pela
verLa f'es')or,l ele nomeação -i t.al ci.a além dos Quadros',
(tves uacbo de 28 de Dez embrc ele 19()O)
í

e

!li ve r so s

nepósit. ~ral

de AdidDs

sargentos
de infantaria
Albano Pires
Come s e Rui
~1"~";l"tOCollf,a ambos do_ C.\I. Angola, devendo serem con
. '.
~".
('C:
".~-::é 5' t, ac ao desde 17 de f1ezerrbro de 19({'.
::'\"1
] .(''o'~ f'
1-1. FI Pe sso a I de nomeaç.ão vitalícia
alén,

'la

.o s (U,'vI

-

("esur/,!JfJ

__'

~~tabelecimentos

de flezembro de 1960)

~ilit~r~c

s argen t.o -.. :i.nff1ftari ~t '1'!I',1" rl,,< t..J,~ns
do C.M.
Fsra o da lnil~. ~ever lO Sr
~onsi~era~o nesta sit.uaçí'ío
desde 6 de NOvpmLrn ·lt' 1960. Vence pr i ve r l.a Pe~i'oal
~ (l.

14

OROE!! DO EXERCITn

N°.

1

3R. Série

***************.*******.**~***.***********.*************•
de nomeação vitalícia
além dos ()Jadros".
(Despacho de 30 de Dez embro de
5 - Ministério

19(0)

do Exército

Su p enumerãr íos
a - Artilharia
Regimento

de tirtilhariCl.

Pesada

nO.

3

l°. sargento de ar t i Lhar ia, _;4rrrando de Sousa
Angola devendo ser considerado nesta situação
de Dezembro de 1960.
(Despacho de ?9 de ~ezembro de 1960)
b

do C.M.
de de ~7

Ultramar
Moçambtque

Comando \Ti l t t ar
lOs sargentos de imfantaria
António Francisco da Silva,
Camacho do B.I 2; Adriano Antónjo Crespo
do R.J. 5;
Francisco Haula Allen Urcu lu RodrIgues Vie i r a de Castro
Pibeiro ~ala
do R. I 12; José Bento Coelho do P, r. 14
e Alberto Peixoto podrigues
do R.I. 15 devendo
er
considerados nesta situação desde 27 de
zembro d 1Q60
por terem sido nomeados para s rvir em comlssão militar,
por ampos i ão de s e rv i ço JlO~ t rmos do Occreto nO.
42.937 d 22 de Abril de 1960.
(Despacho de 18 tje Outubro de 19m)
ç

lOs. sargentos
de infantaria.
Alfredo Dias de Oliveira
Cabeças
da E P.I. e Manuel Vieira Flores do R. T. 4,
devendo ser considerados
nesta sltuação d sde 27 de
zembro de 1960 por terem s ido nom ados para i rem servi,
em comissão militar
por of recimento
nos termos do
Decreto nO 42-937 de 22 de Abril de 1960
(Despacho
de '9 ae nezembro
de 1960
l° sargento d servi o d administração
i l i car
lanucl
José Gonçalve. h Si.l v
rlH:' P A \
d ,vf'nrlo ser on 1
d rado nesta situaç;-o desde 21 d Dezembro de 1960 por
ter sido nom ado par-a i r . e rv i r pr) ilT'!Josi(;iío d
e rv i
ço , nos termos do Decreto nv. 42.037, de 22 de Abril de
lQro.
(nesp&_cho de 4.9 de Ou tubro de 1!GO)

3~ Série
oPflEr~ 00 :XERCITO N°. 1
15
**~•••********.*****~a*****~a***************************
2°. sargento de infantaria, Emílio da Luz Esquetim, do

F.C. 1, por ter embarcado para a citada Província onde
vai servir em comissão militar nos termos da alínea b)
do artO. 3°. do Decreto 42.937 de 22 de Abtil de 1960,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Dezembro de 1960.
(Pespacho de 29 de nezembro de 1960)
2°. swngento do Q.A.C António José Mano do Q.G. da
4a. Região Militar por Lp.r embarcado para a citada fro
vincia onde vai servir em comissão Militar nos termos da
alínea b ) do art° 3°.do Decreta, 42.937 de 22 de Abri 1
de 1960. devendo ser con~iderado nesta situação desde
27 de Dezembro de 1960.
(nespa::ho de 29 de flezembro de 1960)
Guwé
Comando Mi l i tar
2°. sargento de infantaria, Eduardo Fncarnação Lourenço
Wariano
do P.J. 15 por ter embarcado para a citada
Província onde vai servir em comissãm Militar voluntána
nos termos da alínea b) do artO. 3°. do Decreto 42.937
de 1960 devendo ser consilerado nesta si tuação desde
26 de Dezembro de 1960
(Despacho de 30 de Dezembro de 19AO)
2°. sargento 2e artilharia
Evaristo Manuel Joaquim
Serpa do P.A.P. 2 por ter embarcado para a citada Pro
vincia onde vai servir em comidsão militar voluntária
nos termos da aline a b ) do ar t.? , 3° do Decreto 42 937
de 22 de Abril de 1960, devendo ser considerado nesta
situação desde 26 de Dezembro de 1960.
(Despacho de 30 de nezembro de 19hO)
2°. ~argento de eng transm Zeferino Manuel Rodrigues
More1ra, do R.E. 2 por ter embarcado para a citada Pto
vincia onde vai servi em com1ssão militar voluntária
nos termos da al me a l.) do a rtO 3". do Decreto t1.? Q"?
de 22 de Abril de 1960 devenoo ser consmderado nel' ;\
situação desde 26 de Dezembro de 1960
(nespacho de 30 de De iembro de 1960)
Cabo Verde
Comando Mi li tar
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"e st acado

se
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o

r-an

a comissão

~'O

Iun

'íacau

10 s a rgen t» ~e in Eennar i a ALel Alves da Costa Pina, da
f1irecçi'0 roo -·,ervi('o de Mate r-i al
devendo ser cons ir'e rado
I f'-:t-,\
s i tu ac () d" .de 2f! de De z emb ro de 196(1) por ter
si do lI'weado par u ir servir
em comi ssã i militar
por ofe
rcciu euto
TIO"
te mo- elo Decreto
42 937 ~l 22 de Abri 1
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do Quadro de Complemento

R) - ~argentos
a

Infantaria

Por despacho de 2 de Janeiro de 1961 sã? transferidos
nos tennos àa circulat n? . 22.796 das ext me as 2a. e 3a.
Pep, da la. D.G. do ~I l<;
de 23 de Dezembro de 19~8 o~
seguintes graduados no Qua-lro de Complemento na sa tuaçao
de disponitilidade
Para o Patalhão

Inaepenrlen

ce de Infantaria

n~.

19

2°s sargentos milicianos do .1. nO. 15 Jorge de Frei
tas Mendes Sumares José Helvio Fodrigues Ferreira
Josué Osmundo Costa Dias José Nunes. José Humberto
Fernandes de Sousa Eduardo José Tomaz de Sousa, Pui
Francisco Nunes Pinto. Fernando Nicolau Vieira, Bau I
José Oliveira Cam acho e José Alberto Medeiros r~ldeira

I

Be,_

,,1

ficações

Declara se que a data da la reun1ao do f1m do concurso
para fu~riel do Q P. d: engenharia ramo rodoviárj~ ~ 1~
de Jane1ro de 1961 e nao como consta na O.E. 3a SérIe
de 30 de Novembro de 1960 pág 1050
(nespacho de 3 de Janeiro de 1961)
Declara se que o 2° sargento miliciano do Begimento de
Cavalaria nO. 8. José Manuel Cintra Bebelo promovido ao
actual posto pela O.E. nO. 31 3a.Série de 10 de No
vembro de 1959 a pág. 738, conta antiguidade desde
28 de Fevereiro de 1959 e não desde 1 de Janeiro de 1959
como se publicou
(Despacho de 1 de Jane iro de 1961)
Declara se que o 2°, sargento mi Li.ciano do Begimen co dt
Engenharia nO. 1 António Vieiea T vares promovi
actual posto pela O.E nO 12 3u ,érie. de 30 de Abril
de 1960 conta a ant.iguidade desde 'ZR 1e Fevereiro de
1959 e nãm desde 1 d~ .laneiro de 1959 coo-o se publicou
(Despacho de ? de Jn_np~'m de 1961)

.l. ,

E colocado na Academia Militar.e não no Begimento de Ca

IA
OqnEl I)() FXEPCIT!1 N°
2:3 ~érie
*******.*******$********************~·n*~*~****~:*********
valaria nO. 3. como foi publicado em O.E., 3a.Série. de
30 de Dezembro de 1960. o l°. sargento de cavalaria,
David Domingues Machade.
(Despacho de ?1 de Dezembro de 19fO)
F<Ílrarr,
nomeados para servir em cc:wissão militar !lO Ul t.r amar 'JS termos do Decreto nO, 39.816 de 1954, e não nos
tCT"10s do Decreto n? 42.937
de 1960, os segui.nt.es mi
litares:
lOs sargentos de i.nf an t.araa João lao t i st.a
Clf'fIJCIltino;
Pi cardo José Maria Podr igues e Manue 1 Pi.l, i
ro de Sous a Torres, 2°. sargento de infantaria Ant.()lIic,
Ferraz" 2", sargento de artilharia Alfredo Augusto \'a
tias.
(T)espac/w de 31 de Dezembro de 19~)

Nula e de nenhum efeito a colocação na Acarlemia Militar
do furriel de cavalaria João José Amaral Babíais
do
R.C.7
como consta da O F. nv, 33 3a.S~rie de 20 de
Novembro de 19CD pág 1022
(De spacho de "9 de Dezembro de 19m t •
Declara se que se encontram preteridos na promoção a
sargentos do O P do S. A.M .. desde 30 de Novembro de
1960 os furriéIs Virgi1io do Nascimento Totres do Co
nando ~lili t ais de Mo çaníb ique e El i o Avelino Mendes das
Oficinas Gerais de Fardamento
por não satisfazerem a
condição 6a. do artO. 15° do R.r.p.I.E. altera~o pela
PortarIa 8 212 de 1935
Declara se que o 2°. sargento do S.A.M. José António
Cunha Subtil. promovido ao actual posto pela ).E. nO
35. 3a.Série. oe 10 de Dezembro de 1960 pág. 1,(K)7 per
tence a Manutenção Militar e não como consta la me ma
O,E.
(Despacho de 98 de nezembro de 19hOl
Declara se que se chama Justino Ferreira e não Justino
Pereira o 2° sargento de inf'ant.er i a do Co l égio Militar
referido na O.E. nO. 2Q ce 20 de Outubro de 1960. pág.
943
[Ttesp acho de <)7 de De z embro de 19 (i() }
Declara se que pertencia ao r.A.A.F. o 2°. sargento de
artilharia José Marques dos Santos do r. I C. A. 2 re Ie
rido na O.F. nO. 928 31'1 ~1~riP rle 10 de Olltllt'ro rl" 19(1)
pág. 918.
(Despacho de 07 de De zembr« de 19f)O)
2 - Reformas
Que seja con iderado na situação de desligado do serviço

prevista na parte final do artO. 150. do Decreto Lei nO.
28.~4, de 31 de Dezembro de 1937, desde 22 06 NoYe~te
de 1960 por ter sido julgado incapaz de todo o ser~lço
militar. o 2°, sargento ferrador António Josà de BrIto,
nO. 327/60 E.P, do P.I. 6.
(nespacho

de ')7 de Irexembro de 1960)

Que seja considerad? nn situaçno de desligado do se:viço
prevista na parte Einal rio artO. 15° do l"),ecreto
LeI nv .
28 ~4 de 31 de Dezembro 1 1087 desde 27 (1e Noveml.ro
de 1960 por ter atinb lo o 11~ite de idade o 20 sar.
gento do Q. A. E Paul JOl1ll'll.m
rIe So11S' Neves do D. n ~1. 1
(le spacho ae '\1 de l1ezem~, o de 19(i)
3

Vencimentos

Declara de que passam a sItuação de Suprllnumerários
vencendo pelo artO. 127 do CapItulo 3°. do Orçamento de
1960 desde 1 de Janeirc de 1961 os 2°s. sargentos de
infantaria Jmsé Vieg'1s Rosado e Justino Ferreira ambos
do Colégio Militar
(Despacho de 00 de Dezembro de 1960)
Declara se que passam a situação de Supranumerários
vencendo pelo ar t> • 48 do Cap rtulo 3°. do Orçamento de
1960 desde 1 de Jane~ro de 1901 os 2°s. sargell os d
infantaria Manuel Se rejo .Ioaquim Tomaz e o 2° s argcn c,
graduado ~oão Augu to Gonçalves da Silva todos da Aca
demia ~llhtar (Despacho de 2? de nezembro de 1.9{)0)
Declara se que pissam a situação de Supranumerários
vencendo pelo ar t>, 48 do Cap it.ulo 3° do Orçamento de
1960 desde 1 de Janeiro de 1961. os 2°. sargento de ca
valaria Alexandre Joaquim Fialho Panasco e o 20 sargen
to do setviço de saúde Manuel Agosténho da Cos ta Pesende
ambos da Academia Militar.
(Despacho

de

??

de nezembro

de

19~)

Declara se que o 2°. sargento de cavalaria Pedro da SiJ
va Bonito do G.D.C.c. vence pelo artO 344 do Capo. (
do Orçamento de 19ro.
(Despacho de qR de Dezembro de 1960)
i)iclara se que o 2°. "argento de cavalaria !~U] da Con
ceição Xav i er tran fel'i(~opara o Co l égr o Militar peja
O.F. 3a.Série, de 20 de Dezemb o de 1960 pág. 1102
vence pela verLa 'Pessoal e nomeação vitallcja al~m
dos Qo adros . (Despncho de '28 de flezem..bro
de 1960)
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MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

x ' reito

d

20 de J an e i ro de 1°!'1
Sua Excelencia o Subsecretário de Estado do Fxérc1to
manda publicar ao Fxército o seguinte:

Fartaria
\VIandao Gilverno da Repllblica Portuguesa, pelo Ministro
do Fxército nos termos do artO. 73°. do Pegulamento da
Medalha Militar, aprovado P"'lO Decreto n? , 35667 de 28
de Maio de 1946 com a redacção dada pelo ar i i 170 único
do ['ecreto n? 37936 de 17 de Agosto de 1950, couc ede r
ao ex-soldado do Pegimento de Infantaria n? , 12 Manuel
Nunes Veloso a pensão mel1sal até ao quantitati~o de Esc
510$00 desde 22 de Outubro de 1Q60, por ser condecorado
com a medalha de Cruz de Guerra - 2a. classe Foi visado
pelo Tribunal de Contas em 6 de Janeiro de 1961. São de
vidos emolumentos nos termos do Decreto nO. 22257.
Ministério do Exército, X) de T1ezembro de 1960. ()Minis~
tro do F.xército, 4fonso de Magalhães de A lmeida Fernandes.

II - ~,II,n~~CA~ 01= !lU ~n{lO
do 0uadro de Complemento

A) - ~argentos

a

Irrfan t ar'i'a

Por despacho de 9 de Janei ro de 1961. teve pas sagem ao

3a. série
O~OEM no EXEP.CITO !10. 2
3f
~*~******~*~*************~**~************************~**
Escalão Territorial
em 1 de Janeiro de 1961 o seguinte
graduado elo ().Iadro de Complemento por ter atingido 40
anos de idade
Ao Ivi st ri to de Recrutamento

Furriel

miliciano

e ,l{obilizaç0o

António Pignateli

nO. iii

Fabião.

Por despacho de 10 de Janeiro de lq6l tiveram passa~em as
. tropas licenciadas em 1 de Janeiro de 1061 os seguintes
graduados do Oradro de Complemento por terem I'l t.i ngi.do 35
anos de idade'
Ao ris·trito

de Recrutalnento

e Mobiltzaçno

'1)

n?

2°s. sargentos milicianos
do R.I. 15, Carlos Ribeiro
Ferreira,
José Alves da Silva Pó'cha e ~~anuel ~~artins
Campino.
Ao Distrito

de Recrutamento

e irfobilizaçíio

nO. ?

20s. sargentos milicianos
do B.I. 15, José Carlos da
Costa Gabriel, Américo Rodrigues Mendes e David Sugado
Pereira Rivotti.
Ao tri s t ri to de pecrutamento

e Mobilizaç;;o

nO.

"

20s sa·rgentos lI\ilicianos do R I. 15 Jorge fluarte Po
drigues Centena e José Manuel da Borra Lima.
Ao Iii s tri to de Recrutamento

20s. sargentos milicianos
Castro e Ernesto Gabriel

Ao Distrito

nO

6

do R.!. 15, José Moreira
Silva Almeida.

Ao Di s tri to de Recrutnm.entn

20. sargento miliciano

e ~(obiltzação

do R.I.

de Recmtronentn

e Mobiltzaçnn

de

nO, 7

15, José Maria dos Santos.
e Mnbdtznçi1n

nO.

11

2°s. sargentos milicianos
do n T. 15, Arri.bsl Ferreira
Fpliças
Luis Silva do Nascimento e Ri c ard ino Eduardo
Gonçalves Marques de Lemos.
Ao Distrito

2°s.

sargentos

de Recrutamento

milicianos

do

~ Mobih:zru;íio

r.l

nO,

.1::

15, José Henriques

".,,:r

3a. Série
IlRI'E'\ DO EXEPCITO ~!o. 2
. ~..
************~***********************************~*~..

~.~$.

Baião, Jacinto Morais Antunes e Joaquim da Cunha Mesqui
ta Lavajo.
b - Fngenhar'i a
Por despacho de 6 de Janeiro de 1961 teve passagem as
tropas licenciadas em 1 de Janeiro de 1961, o seguinte
gradua~9 do Quadro de Complemento por ter atingido 35
anos de idade:
.40 Di s t ri to de Recrutamento

e Wobiltzação

na,

11

Furriel miliciano Francisco da Silva do B.S.C.F.

I"

- ~,IUDAtlCAS nE ~ITUAC.ÃO

Aj - Sargentos

do QJ.adro Permanente

1 - Ingresso nos Quadros
a - Engenhari a
Passaram a ser considerados nesta situação desde 2 dr.
Janeiro de 1961 por terem rp.~réssado do Estado da Jndia
onde serviram como destacados, o furriel de engenharia
Ferroviário Fortunato da Cruz e 20• sargento de enge
nharia Sapador José Maria Gomes ambos do P.F. L
(Desp acho de 1? de Janeiro
de 1961)
2 - Passagem à situação de Supranumerários
a - Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de
Dezembro de 1960 por ter sido nomeado para fazer parte
das Forças Destacadas na Provincia de Angola, o lo. sargento de infantaria
João da Cruz Teixeira Bent c, do
R.1. 12.
(Pespacho de 9 de Janeiro
de 1961)
b - Fngenhari a (Transmissões)
Passou a ser considerado nesta situação desde 6 ve Ja
neiro de 1961 por ter embarcado para o F.~t?r1.. (lrl Indi a
onde vai servir volllntári'lllentecomo nestac: ln o 20.
sargento de engenharia-transmi SSÕp.s Henri que .lor Ião San
tos do [tE. 1. (nespacho de 9 de Jon ei ro de 1%1)

3<1. Série
3A
**~****~*****~**********************************4*******
c - Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 oe
Dezembro ce 196C, data em que embarcou com destino a
4a. Região Militar por ter sido nomeado por imposição
para fazer parte da Companhia de Caç adores Fspeci ai s do
B.I. 12, que destacou para esta Região ~ilitar o 2°.
sargento 2°. mpc. viat. rodas, Alvaro de Oliveira Andrade.
(Despacho de 11 de Janeiro
de 1qf;t)
3 - Passagem a situação oe (hsponibilida~e
a - Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 1 de la
neiro de 1961, o 2°. sargento de infantaria João Ne 'es
Guiomar, do O.G.A. (Tiespocho de 'i de Janeiro de 19q)
Passo~ a ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1961, o 2°. sargento de infantaria José SoaTe
Cipriano Leal, do R.I. 1.
(Tiesp acno ue .5 de Janeiro
de 196t)

4

Passagem as tropas licenciadas
a - Artilharia

Passou a ser considerado neRta situação deRde 31 de
Agosto de 1960, o 2°. sargento de artilharia, José Teo
doro Ralha do R.A.L. 3. Fste sargento teve baixa de
posto por estar abrangjdo pelo artO. 3°. do Dec. 24826
de 29 de Dezembro de lq34 conforme sentença do Tr'i Lunal
Militar Territorial do Estado da India de 16 de Dezem
bro de 1959. (Tvesp acho de ."i de Lon ei ro de 19'11)

A)

argentos do !)ladro Permanente
1 - Ministério do Fxército

Escolas Práticas das Armas e ~erviços
e Unidades do Fxército
a - In fant.ar i.a

Pe gimen to de rnfcUl t ari:a nC.

ti,

la seczent.o c_]
e Ui
. f ant.ar i. a o 2° . sa rgento António Luis
Peixoto "'r\"altins
contando a antiguidade
desde 26 de 11e .
do actua l
zembro de 1Q60 , com di rei to aos venc i.rnentos
posto a partir
da mesma da La. Vence pela verba Pessoal
de nomeação vitalicia
além dos Ç\Iadros' .
.
(t-e sp acho de 11') de J ari h TU de 1gt; 1 )
Ratalhf;o

de Caçadores

nO _

10

la. sargento de infantaria,
o 20• sargento
António tw
gusto tv'elo contando a antiguidade
desde 27 de 1Iezem}.ro
de 1960 com di rei to aos vencimen to s do ac tu a l pos to a
partir
da mesma data. Vence pela verLa 'Pessoal de no
meação vitalicia
além dos ()Jadros'
(nespacho de 10 de Janeiro
de 19611

2

Mini stétio

do Fxérci to

Supranumerários
a

Fstabelecimentos
Co l égio

de Instrução
i.s.i tnr

la. sargento
de infantaria
o 2°. sargento
Antólllo ne
Almeida Lopes
contando a antiguidade
desde 27 de Dezem
bro de 1960 com direito
aos vencimentos do a~tual posto
a partir
da mesma data.
(Ttesp acho de 10 de Janeiro
de 19111,

p .

UI tramar

3a. Região Mill.tar
2°. sargento 2°. meco radiam.
o
fernandlo (':.onçal -es Dias do Cruzei
de desde 31 d;" Dezemtro rle lQ60
tos -lo actua
posto (.I
i r da
(llespacho de 1{) de Jnnei

'.1'1

1°

::>arf(erl to

mento
6(

t.. ,II"

(la

n '"j
'1' f'

1'(

Pa hf"'l"

r

i
I •

fu rr-i e.l 20

rnec rarl i.orn
con t.ando (1 "ntiglli+!
C0IT!
dI rei to aos ver» imen
me ma fidt"
ro dr 1°')1,
ro

•

1)1101]:1

no

38. ~rrie

EXF~r.1 Til W'. 2

5 de Janeiro
de 1961. com direito
aos vencimentos
actual posto a partir
da mesma data.
{nespacho de -; de Janeiro
de 1.961}

do

2°. sargento
de i.nfant.ar i a o furriel
Chaouj anlren ou .Io a
quim cont.ando a antiguidade
desde 31 de lVarço de 1%().
com direito
aos vencimentos
do.actual
posto a partir
da
mesma data.
(Tvespacho de 'í de fanei ro de 1961)
2°.

sargento

de infantaria,
o furriel
António Candi do
a antiguidade
desde 30 de No ver br o -:le
aos vencimentos do actual posto a par
da mesma data. (Despacho de S de Janei ro de1Qfj1'

Lai ce , contando
1960, com direito
tir

rJJmando Territorial

Tnde.veruten.t:e

da ('nini

2°, sargento
2°. meco radi.omont.ado r. o furriel
2°. meco
radiomontador,
José Ramalho Pass in'vas
contando a ant:i
guidade desde 31 de f)ezemLl'O de Flf,()
com direi to aos
vencimen tos do actual posto a parti r da mesma data
(Pesp acho de 9 de Lanei ro de 191)1)

Comando Territorial

Independente

Furriel
de infantaria,
o l°.
contando a antiguidade
desde
direito
aos vencimentos
do
mesma data. (Deso acho de 5 de

v - CPLOCAÇãFS

de Timor

cabo José da Silva Pej ão
3 de Janeiro
de 1Q61 com
actual
posto
a partir
da
Janeiro
de 19f1tj

E TRA~SF~RE~CIA~

A) - $argen to s do Curuiro P e rmnnen te

1 - MinisUrio
Direcções
0tefia
2°.
do

do Serviço

sargento

R. I. 14

e dlefias

do

Fxé

rc i to

dos Serviço~

de Reconhecimento

de infantaria
Joaquim
(Tiesp acho de /, de Jnn

U(

dos Trcuismi ssõ es
Soares (~Ierra
ro d,., /91)1)

CM1P()~

cr-i.p t og r áf i co Ab 1 08 C s t t
exr inrx 2'1 P,pgi 'ín ~li
li t:. r
(Ivesp acbo de i'> de ]nrLf'l.In
de 14(;1)

l°
sargento
l°.
Si I va Azevedo

no

mec.

Q G

na

II

2 - ~,'-inistério

do Exérci to

Cuarte.i s Generai s
(luartel

General

do Invemo

Militar

de Lisboa

sargento
de infantaria
José Moura, do R.I.
(Fesoacho de 6 de Jane i 1"0 de 19fi1)
Cu.ar te]. Cenerol.

da Lc:

12.

I~egi(io \filitar

-

2°. sargento
de infantaria
An t óm o f'ias Soares,
Escola Prática
de Infantaria
(Fesp adv: de I) de Janeiro
de 191)1)
QUartel
2°.

sargento

r.eneral

da ~a. ~egi0o

da

~ilitar

do Q.A. P:
António
de Paiva
do r:t.A.L.
(f\espacho
ae 4 de Janet ro de 19(1)

,'?

2°. sargento de cavalaria,
Elias Maria Mira. do Q.G. da
4a. Região Militar,
rnespacho de (, de Janeiro
de 19(11)
2°.
R.

sargento de artilhari
a Fernando Marques Duarte,
4.
(ne sp acho de () dp J on e i ro de 1961)

A. L.

Comando Territorial
2°.

Independente

dos Açores

sargento de cavalaria
José Correia Lopes
(nespacho de 7 de Janei ro de 19~1)

3 - Ministério

do

da

E.~.C.

do Exército

Fscolas Práticas
das Armas e Serviços.
tlnidades do Exército e fi. B.~~
a - Infantaria
Begimento de Infantaria

nO

10

no

2°, sargento de infantaria
Jo~o Neves C~liomar
O.G.A
devendo ser considerarlo n ,sta si nação de-sde 1 rir> J ,t>;
1'0 de 1961
data em mlP
nas
"
, ,(')11 a O' soon i hi 1i.-la ;c
(Despachi de .') de J'1n,,' rI) d~ 19':;1 .

.

Regímen

to

de 4rtl I!

'ln

fi.

L igei

1\/ nO.

3

I>s.

sargen to s do Q. A. F., do CI.G. da 4a. f'egi~o ~'illtar
de ~'atos de Caeiro
de Oh
;::eb(Jrro
Fr'anc i sco Sales Valente.
[Desp acho de ,< de .l ane i ro de jQc.;11

Ol irnpi

o

Pegimen

~.'arlUel

ei

to de Arti Lhari a Pesada

nC',

r

a

I>

1

2°. sargento
2°. mero ~at.
lagartas
e especi.ais, Fduardo Gomes de Carvalho,
do G.O.C.C. Dest.ina-se
ao C. T .• ~í.
Passou a vencer pela verba "Pessoal
dos Cuadros aprovados por Lei
(N°. 1 do arte.
317°. do Capitulo
P". do
Orç ernent.o do M.F.).
(De sp acho de 10 de Iie zemiiro ,Ip 1[1!)1)
1

c - Cavalaria
Ps col:a Prática

de Caual.ari a

2°. sargento
2°. meco vi at . lagartas
e espec iars .laime
Gonçalves
Cunha
do ltA.r. 1 (Centro
de Inst, UC;t\' elo
Serviço de ~~atcr1al).
(Despacho de 10 de De zembro de 19f)(j'
?

Regimen to de Caual or io n".

2°. sargento
de cava) aria Joaquim Maria Cor re i
da 4a. Pevião Militar.
(Desp acho de {, de Janeiro
de t9fl11
d - Fngenlun:

(l

Fsco l a Pr ât.i ca de Fngentuui

a

2°. s ar gen t.o do C).A. F., .Jos~ Fcr re i r a do .'(loto
R. A. A. F.
("e~uach() de 10 de .l ane: ro de 19(,1,
'Icglmento

2°. sa rgen to ( , eng
Sant

OS

do !l.T.

OH e va
'nesta

R(lto l h·

de F1t{!.e.nhn·,

1011111 I , t,'

m

o Q.C.

'1

rI

n

1

o

ção

'.'1 talici

al~m e'os t uadro s",

'1

e - Distritos
[ri

1
ecrut.amen to e 1\'0 b iizaçfío

';e

s t r i to de 'iecrn . t amen to e"triO bOlo
L Lzaçno

nO.

1

~e inf~taria,
José Per~jra ~oque, do I.I 7
Deve ser cons1~eraco nesta"'. s1tuaça o des
I
d e J an er. ro
. rlce _.
.' Fncon tra .se na S1tuação de rlisnoni lri 1 ida:l",
de 1961
rflespo.cho de 11 de Iane i ro de 1961 J

20, sargento

W

tii s tri to de Pecrutamento

lO,

r .e.

e Hobihzação

sargento
de infa~tana.
~'anuel
6.
(Desp actio de Q de Janeiro

tn s tri to de recrutamento
f.argento

n"

1e;

Pito da Silvo.
de 19611

e viobi l i zaçtio nO.

do

19

Aju0ante [anue l Vartms Alves. da n. I.A.A.
rrespocro
de TI de Tle zembro de 1Qf)Q)

4

~ljTJi.stirio

do Fxérci to
Mili tares'

FstatelecimeT'tos
a

de Instrução

FstaLelecimentos

Acodem ia 1ft! i taro
,/0.
sargento
da F.P.F.

de Fngenharia
Antrínio Podngues
Coutinho,
(f.espacho
ae 11 de Janeiro
de 1.9f;1J

b - Fstabelecimentos
lJOSpL

tal

Ifil i tal

l'ospi talares

de T:oençus

Tnfecto-Contngiosas

20 sargento do Q.J\.r..
Urgel da Silva, ria Reparl.iç3o
Pecru amen to , (fespacho
de 1" de Lrmei ro de 19')1;

S

Y.inistério

de

do "xérci to

.unranumerórillS
a

20.

d

e:;nrr.ento 1 emano
'BIlLI"

_

01' t.e

I:I Fant.ar

ia

Gualtc
i arl.o sa de Ca~t'l() r\""'\ S C.
r mudo e't
l-r,l(:arle Mabili"ol.ora.

aa.

OROP,l 00 EXEr.CI TO " • 2
Deve ser

considerado

ne s ta

situação

desde

6 r ic

1 de ~Iaio de

1960. Fncont.ra-se como destacado
no Fstado da Indi a,
(npspacho de G de Lanei ro de 1961)
2°s. sargentos
José Simão e Manuel Custódio
Pat.r i ci o , e
fueti e l gradúado
Virgílio
Rodrigues,
todos do R.l. da
Bei ra, por terem mudado de unidades
Molri l.i z ado ras, Devee
ser consâderados
nesta si t.uação desde 1 de laio de 1960.
Fncont i am se como ucst; ....cndo s no Est ado da Indi a.
spa clio de fi de .J an ei ro de 1% 1)

me

FULTlel
de infantaria
José Ramos Folgado do n.]. Ide am
pula
por ter mudado de Unidade Mobili7,adora.
)ev(' "ler
considerado
nesta
s i tu aç ao desde
1 de Ma i o de l06().
rn~ontra-se
como destacddo
no Estado
da TndlR.
(Tiesp acho de 6 de .l anei ro de 1961 J
H

Fngenhar-i a

Hutalhão

de Te]. egraft

st as

2°s.
sargentos
de engenharia
transmissõe.
Fernando
da
Costa Soares,
Lsuac Po i adas:
2°. s ar ren to de en enhar i a
José Be ch a r-t e Ne ve s ; e Fu r r i e i s de engenharia
Júl io
Gonçal ves Afonso . .Io aqu irn ('/:'lIça] ves Lima, Vi rgi lro o'er
nandes Jorge e ~Iil ár i o (onc a l ves Ferrei ra , todo
do R F.l
por terem mu d ado de I'n i d ade Mobiliz<tclora,
de,' ndo
serem con s i de r-ado s ne s t.a si t.uaçfio desde lO de I 'oveml 1'0
de 1960. Fncon t r-em-ae como dc st.acado s no I s t.t do da ln
di a.
(Desp acho de 9 de Jan ei.ro de jfl61)
c - (/1 t rumo r

S«. F?cgtÕO

MdLtar

2°. sargento
de infant.ana
losé MAria FI'
por t.e r embarcado pura fi Pr()\'in~ia
de An
servir
em cúmis íío mil it,ar \Oll1J\tnria
no
3°. do D'c.' 42937
22
neu 11) do ar'tO•
1960, devendo s{'r con",id l'ano n ta S)
Janei 1'0 de 1961.
2°.
ter

sarg nto de
embftl'!;ado p

1'1\ H

em (,omi ssiío mi 1i L Ir
artO.
3".
vendo ser
de 1961

Pro

inr'i

VOlll11

"

no

42937 cl(' 22
Al-n1
lU rado nt><;t I ] lU H'íio l

do [ r.rt.to
CO.!

•

'(I

3a

Série

45
~a, Regino Militar

Furriel 2°, meco elect. Mário Garcia de Sousa da Academia Militar. Deve ser considerado nesta situação desde 'Z7
de Dezembro de 1960, data em que embarcou com destino a
4a. Fegião Militar, por ter sido nomeado para serV1r em
comissão militar voluntária, na Provi.nc i a de Moçambique
(Ivespocho

de

10 de I anei ro de 19FQ)

Comando Terri to rt at Tndep enden te de Macau

2°. sargento 2°. art. carpinteiro, João Fazenda Piçarra
do R.E. 1. Deve ser qpnsiderado nesta situação desde 28
de Dez~mbro de 1960 data em que embarcou com destino a
este Comando. por ter sido nomeado para servir em Comis
são ~6litar voluntária, ma Provinei a de Macau.
(Desp aclio de

10 de Janeiro

Comando Territorial

Independente

de 1961)
de Timor

Furriel 2°. meco elect. Carlos Manuel Gordinho da Silva
da E.P.C. Deve s - nonsiderado nesta situação desde 28
de Dezembro de 1~60 data em que embarcou com destino a
este Comando, por ter sido nomeado para servir em comis
são mi li tar por imposição 1 li Provi.noi,a de Timo r.
(Despociio

de 10 ae .j ane i ro de 19601

VI - CONCUR~n~,
A

C!lRSOS E ESTÁGIO'
()lrsos

1 . Nomeação de Pessoal

'São nome?dos para frequentar o curso de ~ransmissões de
Infantar1a que tem jnicio em 6 de Fevere1to de 1961, na
Escola Prática de lnfantaria onde devem ser manôado~
apresentar
20~. ,sargento,>,Augusto Alves Fer reira, do R.I.R' ";n~del1
Glona de Jesus. do 8.C.9; e .Io aquirnAugusto C..1l>lp.lInho
do R. r. 12· Fu rri él s Hui alo I.ou1'0 do R. r. 10; .José da
Silva Nogu~ira do a.t , 15 e José Alves Marques do B.C.6j
20~. sargentos {,rI' uados Miguel Pocha do R T. 1 I, is
Tnndade Cal' os do P.l. 4; Flor va l José 'h llu "tll1~lilÍnho elo R 1. 16 Manuel .Io aqunn Pato df' ....
; João
. Pol' doe; SaI o do n 1 5 .José,Poso Se rrei
R.1. 11

46
nnoP' np FXFRr.IFl tIO 2
3a SP."rie
****************t'*******~**~:~'i'************~,********~*~.~
e Luis

Cesar de Carvalho do R.C. 5.
(Despocho de 10 de Janei ro de 19(i1l

Foram nomeados para frequentar
o curso de Vaguemes t re ,
que teve m i ci.o em 12 de nezernbro de 196'"', na F. n. A. ~1.
onde foram mandados apresentar,
os seguintes
sargentos:
2°s sargentos
de infantaria)
Leono Id ino António do B. r. 4
Adolfo da Costa Carval ho do R.l. 8; .Io aqu im Car raa o Pires do li.!. 15; José Agostinho
Correia
da Pa Ima do
s.r. 15; ~';anuel Ro~rigues Lima Pama l no do 1.C. 9; Fu
rr i ei s de infantaria
Francisco
Ir at a Fialho do B. J. 3;
António ~,~artins Grilo do R. r. 7;
Joaquim Bamos Gata do
P.1. 16; José Francisco
Guerra 1~IOllrão elo ~. I
16;
A ténio Abel Apolinário
Cast anhe i ra do . C. 10; e João
licardo
Afonso do D.~"F. de Almada; 2°. sargento
-:1e ar
tilharia
José Silvestre
.Ie su s do C.A.L. 4.; 2°s. sargen
tos de CaV:!Lar i a Vi to r Manuel Lima Co e l.ho do R.C. 6. e
Jo~o Martins Mendes do P.C. 8; e 2°. sargento
de F ge
nharia
António de Sá Pinto da E.p.r ..
(Tiesp acho de /, de Lanei ro de /9f)1)
2

Averbamento

de Cursos

e Fspecialidarles

Frequentaram
cém aprovei tamento e com as classificações
que Ile s vão Indicadas
o curso de Construções
e Instala
ções
que funci.onou no f'atalhão
de Fnge haria de Maçam
l.ique de 4 de Janeiro
o. 1C; de Novembro de 1960 os se
f'Uintes sargentos
da 4a. Pegi ão Mi li taro
lO. sargento ele engenharia Mário Augusto Grandão Bom; e
os 2°s s argen to s de engenharia
Amádis Peralta
Papo o
Pom; José Joaquim Pisco,
uficieate;
Manuel Marques
Sardo Suficiente;
~.lanuel dos Reis Alves Su f.cIente
José Alves ('prreia
Pegular;
e António Fsteves pegular.
A
estes
5argentos
deve ser averbada
a especialidade
de
Construções
e Instalações'
Frequentaram
com ap rove i tamento e com as classificações
que 1geq V30 indicadas
o Curso de Ihalista
de Tráfego
que funr.i.onou na rnfP"~T de 17 de ')utubro
a 10 de I")ezem
beo de 1960 os mi li tares ahaixo desi gnado s
2° S. sargentos
de in f'an t.ar i a ~~anue] In áci o AI face Va
r-andas do R.1. 15
J orn; .ln qn iru <oares (j\lerr~
C~ros (lo
R. I. 14
Su f i c i en t e , Ar t.ón i o nj as o. rc's
a E n T
Suficiente:
José Mour \ do
I. 12
ufi.ciente,
Jo<>~
Joaquim pjr
s < Q117pr':r
"'~\lf~ci nte
'2' c; rgpntn
e
cava1ana
José CnT'rel<i l_ope' dE' 1·.P.C.
..._uficiente;

2°. sargento de ar t i l.har-ia Fernando ~~arques Duarte do
fI. L. 4 - Suficiente; lOs. cabos
aprovados de engenhana.-Transmiss0es Diamantino Ie rei.rados San tos da OlEFlf
~':lf~ciente
• Armando da fonseca Pereira da Q-IFP.FT - 8uf~c~ente. 1-\ estes militares deve ser averbada a especiahdacie de ~1J\nalistade Tráfegd'

R:

I.

I - Preteriç ão
neclara-se que se encontra preterido na promoção a 2°.
sargento por não satisfazer a condição 6a. do R.P.P.I.F.
alterada pela porLaria A2l2 de 1935 o furriel Joaquim
Pague Franco do H.M. P.
2 - Rectificações
rlec~a.ra-se ~e o 2°. sargento miliciano do R.A.A.F.,
Antonlo P.enrlgue Carvalho dos Santos promovido ao actual
posto pela O. j;'.
• 32··3a. Série- de :n de Novembro
de
1959 conta a antiguÁdade desde 28 de Fevereiro de 1959
e não desde 1 de Janeiro de 1959 como se publicou.
(nespacho de 9 de Janeiro
de 1961)
Declara-se que se clama Américo Santana GaIvão e não
António Santana GaIvão o furriel 2°. meco radiom. do
G.A.C.A. 2 como por lapso foi publicado na O.E. nO. 36
3a. série- de 2C de Dezembro de 1960 a pág. 1.110.
(Isesp acho de 'í de Janeiro

de 19R1l

Declara se qie o 20. sargento 2°. artO. serralheiro José
da Costa Sousa do B.I. 1 que se encontra a prestar ser
viço no Comando Territorial Independente do Estado da
India como destacado deve ser considerado em Comissão
~lilitar Voluntária, desde 18 de Abril de lC)6).
(f\espacho

de 1? de Abril

de 1960)

\he fiql!e sem e fei to a,passagem ao Fscalão Te rri toraaI
o furnel mi Li ei ano Fduardo Augu st.oda Costa "an os
Constante da o. F.)1° 37 páp
lHQ.
(')esracho

de.'l

de .lnne

Cl('p"a-seque a t.r ans fe r êncra
Gr 111lc.il1Ú ,ária ..Iii va (~O
r. 2,

i

ro de J('(;1)

,lo ~).
r.onSL~11

~h

tI=!

:ellL(,

dá (\.

i.li.ciano
. n". :SS

3a. Sé r i p,
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de 10 de Dezembro .findo (.> para o D. R.M. 13 e não para
conforme foi puLlicado
(Ivespocho de 10 de .l anei ro de 1961)

o

n.R.~. 8,

3 - Fe formas
(ue sej aro considerados
na si tu aç ão de desligados
do serviço, prevista
na parte
final
00 ar t.? , 15°. elo Dec, -Lei
284(M, de 31 de Dezembro de 1937, desde a data que a cada um se indica,
o primei ro por te r sido J ul gado incapaz
de todo o serviço
militar,
o seb~ndo por ter sido julgado incapaz
dlÍ> serviço
activo
e o úl timo po r ter at ingido
o limite
de idade:
Repartiçno

do Serviço
ele Justiça
e Dtsciplina
do mesmo Serviço
deste ~iriist.ério

da T'lircc

(:[10

l°. sargento
do f).A.E. ,Mal'çalo
desde 2 de Dezembro de 1%0;
Pegimento

José

de Inf arit ari a nO. 11

2°, sargento
selei ro cor-reei ro Santiago
to desde 12 de Julho de 19fD,.
Regimento

Mar-ti n s

Vicente

de Artilhana

do Fsp i ri to

~M

l.i gei ra nv , '?

2°, sargento
ar t.i fice ca rp in t.e i ro Victor
da Conce i.c ão
Si 1va, desde 13 de .lunho de 1Q60,
(Tlespacho 'de f) de Janet ro de 19(1)
(ue sej aro considerados
na si tuaç ão de desligados
do serviço. prevista
na parte
final
do art°,
15°.
Dec Lei
28404, de 31 de Dezembro de 1('37, desde a data que a ca
da um se indica,
por t rem sido j u l g ado s i ncap 7(' d
todo o serviço
mil i taro
Fscola

to,
desde

sargento
do Q.A.E.,
22 de Novembro

oe

Regimento
1 0.

~ iii tar de El ec ton.......dmcn

cabo

nO.

Sebas t.i ão Po dr i gue s Pi be i r o ,

lQ60

de Ar ti.lliari

218/60jnrl

a Ltgei,'"

1

blÍrhf\ra,
f}IH> foj nO.
MHrques, dI'! rI~ 1 de Set.en-

AlleURt.O

l/ro/P,J do G.A.C. de Lourenço

nO

bro de 1960

(Tiespacho de 10 de Janeiro

de 1.961)

4 - Vencimentas
Declara-se
que passam a vencer pela verba "Pe s so al
dos ~adros
aprovados por Lei' desde Janeiro
de 1961, os
segumt.es 2°s. sargmtos
da Acadeui a Militar'
Almerindo Gonçalves Correia
João <\ugusto Gonçalves da
Silva
Joàé C~nçalves da Cruz
Eduardo Augusto da Can
ceição Costa José Frenci sco Parpana Vieira e António da
Silva Caixeiro.
•

(Despacho

de 11 de .lanei ro de 1961)

Declara
se que passam a ser abonados pela verba "Pe s
so al. dos (hadros
ap rov adres por Lei" desde 1 de .Ianai rde 1961 os seguinte s 2°s. sargentos
do Q. A. F..
JO:,é Joaquim da Costa pinto
do R. I. 1; ~,Ianuel da Ale
gra a Vidal, do D.m.M. 11; e José Cruz Peixoto do R.M V.

(ne spacho de 2 7 de !'e zembro de 19PO)
Passam a vencer pe1.ú ve rba "Pessoal
dos Quadr s apro
vados pot Lei' os seguintes
lOs. sargentos
de infantaria:
Joaquim dos Santos do P.1. ".1; f\lanuel Francisco
('-t>mesdo
R 1. 15; Aueust,o Marques dn • lA' a Gervásio do . T. 15; e
António Alberto ('~nuer PeJ o Pin to Sal guei ro da n. S Pes
so al.,
(Despacho de.9 de Janeiro de 1%1)
Declara-se
que passou a ser abonado pela verba "Pessoal
dos Quadros aprovados
por LeI" de~de 1 rle Janei~o
de
1961 o 20. sargento
elo O. A. F., Furi co ('arreiras
PIres,
da D S. Transportes.
'

I'espacho

ae

fi

de

.joriei

ro de 1.961)

Declara
se qáe o 20. sargento
2°. mec vlat.
lar·
c
especiais
~,'an\lel Joaqujm Aldeagas ,'alta
do G.o.c.e ,
passou a vencer pela verba 'Pessoal
de nomeação vi "ali
ci a além dos t uadro s" (n? 1 do artO. 34·1 do Cap , :)0 do
Orçamento do I\~.
E. ).

(Despachor de 10 de Dezembro de 19Ft))

VIII
20 de Dezembro
Augusto Ribeiro

- nJ!TIl~RIf!

de 19t)O
2°. sargen to do O.t\.!!'.
da f,.p.A. ~Iilitar

(flespacho

de t, de Lonecro

de 1%1)

Lu i s
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F.stá Conforme

ar{ Chefe

da Bepart.i c ão

(' Ajudante

General

Carlos lliguel Lopes da Si I va hei re
General

MINISTtRIO DO EXtRCITO

do Exército

Ordem

30 de J anei ro de 1931

Sua Excelência o .ubsecretário de Estado
manda publicar ao Exército o seguinte

do Exército

~unA~CAS OF SITU~CAP
A)

Sarp.pn tos do Quadro Permanen te

1

Ingresso nos Quadros
a - Art: 1h. ,; a

Passou a ser considerado nesta situaçiio desde 1 de Ja
"eiro de 1961 o l° sargento de artil laria Fernando
Celorico de lmeida do n APl
PassOU a ser considerado nestA _ituaçio desde 6 de o
vembro de 1960 por ter regressado do Estado da Tudia
onue serviu em comissão ci ii na Guarda Fiscal 110 refe
rido Estado o 2° sargento (l~ a r t i lhar i a José Augusto
~achaJo do } A L 4
(f'espacho de 24 de Jane I ro de 19G1)
b - Caval ar i a

Pas ou a ser ronsidcTado nesta situaçio o 1
d Ca ...alaria
ittr Mamle\ l,Q\,reJlC:;"
no n c. 7
(Desparho (' 16 de .J 1 (' t ro de j 9(,1)
c

assa

I"

a

r)1

enhari

sargp.I\Lo
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Janeiro
de 1961 por terem regressado
do Est ado da Indi a
onde serviram
como destacad os o 2::> sargento
de enge
l1h3ria transmissões
Acácio Gouveia ~i.mões
e os ~os
sar gen tos de engenhar i a sapadores
Alvaro Valadas
Feliz
ber t,o nomingues Pires 1: Ca ~areira
José Folgado Coe lho
lada i I Dí on i z i.o Cruz
t odo s do 11 F
1 2°:; s a rtzen t 00
de engenhar ia transmissões
Isaac Boi.adas e Veoldemar ,1 r
tjns de Azevedo Cardoso ambos do B T
Vencem pela I.lerba
Pessoal ele norreaçào V1 taJ icia além do, Quadros
(Despacho de 1 R de Jonei ro de .1961)
d

'en'iço

de Saúde

Passou a ser considerado
nesta s1tl.1aç50 e a 'encer Jl la
v e rbu ~ Pessoal
elos Quadros ap rov dos por Lei
o 10
sargento
do " S
A áci o Perein
da. il va do 10
~

de 19 dr': Ionei.ro

(I>esp'lcho

c

de 1961)

Amauoen!óes do lo' ército

Passaram
u ser considerados
nesta
situação
desde)
ti
Janeiro
de 1961 c..; sef.l:uintes sargentos
1
surgen to de ur t.i 1 iar i a .Ioaquirn t ugust.o da Silva I fi
d r igue s do n i\ L 2 2"
surgcn tos de en~enharin
.T OSf~
Mnrt.ins 'aleg<> ('O 11 T e Paul dos nut.os do R F 1
I,)

(Despocho
2

de 13 de Jonei.t o de 19G1)

p. ssagem a s i.tuacâ
a

de Supr-arunre rár i o

In f'ant ar i o

Passaram a ser cons irle -ados nest,n s i t.\laç~O desde
I ez emhro de 1 Q(;(l IX)!' trem
embarc ado par
a 1.
r,li] i lar ond vão servi r com) ti st.acudos 0_, <)°s
t.os de inf nt.ar i Ant,) ln FerIlll!lIlo ~ihu
~1 nue
Almaça da Cruz Vi t.or ~laT\tlel F:i ~llej reilo ~im(ies f'
l1uarte naslos
t.odos do H T ]2
Passaram

a ser considerados
n .sl. si tuaçHO
d 1961 por t r ln mb"rcado para a
MIlitar,
onde vão servir
como d~, tacano
os 2°s
tos de infantaria
.Jo~o Carlos ~1artin8 (J .ilva.
dos ~an lo ('.a:ntlo~ Hi b",iro (' •runG:i sco oml nl'O. d
todos llo \l I 12

.T une iro

R d
H,;
..rg n
l .ln;

no

·'enn 1
5 de

3~

Séflq

r.

rpnE""

EY.F.P~IT~

3

1'(\
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neiro de -196] por ter sido nomeado por o ferec i men t.opa
ra fazer parte d", Cornpanh i a de Policia \lilitar dé' 30
Regiio Militar
o l° sargento de cavalaria
Joaquim
Afonso
do n C 3
(Despacho

de 10 de Outubro

de 1960)

Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de .fa
neiro de 1961 por ter embarcado )arl;;l
o ('.ornando
Territo
rial lnde~enJente da Guiné onJe vai .sc.rvirflas Tropas
de !1eIorço o 2c sargento de cavalaria António Alves
eirado do R L 2
(Despacho

16

de
c

d~ Janeiro

de 1q61)

Fngenh' ria

Passoll a ser considerado ne sr.a s i tuação desde 1fi ele De
zembro de 1960 por ter "mbarcado lara o fstaJo cJé' Tn lia
onde vai servir como destacado o 2° sarr-ent o de enge
nharia ransmissões Fernandei
ore lo Gr i.j do I T
é

d

rle ~aterial

Serviço

Passaram a.ser cons i der ados nesta s itUHÇão de sde 16 de
Dezemb;o de 1960 data em ql f'! pmbarcaram para o Fstado
da 10(ha com destino ao Conand- 1'«>1' itorial Indr-íf-'ltle
e
por terem sido nomeados por mpOSJçao par nervirem
corno destacados
o l0 sar<>ento l° m'!c ,iat rodas
;'~lUel Alex~dre Gamej ro do n L .1 furriel grR~l1ado
d
m;c v i ar rodas ,ÂntÓ!110 do s ~a,:t('l: r\:n>n:Oél'; do
T~ ~ E ,1 e furriel
20 mec armas Li ge i r as Fr anc isco
o 'adelra ~lteiro rlo I 5
(fespacln
ue 12 de .l nn e i ro de 19(1)
3

P _

Tem a S1 tuação
a

de disponibi 1idat1e

Infantaria

a ser cons ider-ado nesta s i.tuaçâo desde 12 de .1.
neuo de 1961 o furriel de infant. ria José -lar ia Cabral
Stone do H 1 3
(DespadlO de 1fl dp Janeiro
de j961)

Pa~sou

b

rtilharia

Passou a ser cons+de rudo ues t a si t.1l1ç5o d'!'5'lr:
neiru de 196] n 2° sareento ~c artil18ri~

~c.Ta
~lrredo
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3a Sirie

*********************************************~~*********
Pereita

da 4a

Região Militar
de 16 deJan.eiro

(Despacho

de 1961)

II .. PROMOCÕ~S
A)

- Sargen tos do Quadro Pe rmanen te

1 - Ministério

do Exército

Fscolas Práticas das Armas e
rviços
e Ulidades do Exército
a

Infant.ar ia

Batalhão

Infantaria

nO •

19

2° sargento do Serviço d Saúde o furriel João ~aria
Ventura
contando a an t.i gui dad desde 31 d Dezembro de
1960 com direito aos ven im ntos do ctual po to a par
tir da mesma data
(Despacho de 11 de Janeiro
de 1961)
b - Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

.
2° s ar-g nto EnR' pudor s o furriel
Am ....nd io
Si lva
Ribeiro, contando a ant.i gui dude d sd 31 de I zembro de
1960, com direito aos v ncim nt.os do act.ual pos o par
t i r da m ma data
(nesp(l('ho de n de Janeiro
de 1961)
Furriel
d· cng tr'nsmis
~ sol
Chumbinho
do I 'I
con t ando fi <ln
.J aliei 1"0 de 1Q6l com di r i to • os v

ção

n gimcllto
2°
mingo
de d
tos do

de Fn -nhn riu n

3a Série
ORDW nn EXElCIT~ ~Io 3
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2< sargento eng sapadores o furriel Rogério Edmundo
Vaz contando a antiguldade desde 31 de Dez~mbro de 1960
com direito aos vencimentos do actual posto a partir da
mesma data
(Despaclgo de 17 de ,:Jan.i r. g de 1961)
Regi.men to de Engenhar

ui

2

nO

2° sargento de eng sapadores o furriel Manue l Domingos
Heis Costa contando a ant1guidade desde 31 de Ilezel'lrro
de 1960 com di.r ei to é\0S vencimentos do actual posto d
partir da mesma data (I -e spociio de 11 de Jonei ro de 1961)
Batalhão

de Te I egro [i.s t«:

I

furriel de en~ transmissões o'le cabo ArmanJo da Fon'e
ca Pereira contando a antiguidade desde II) de Dezembro
de 1960 com direito aor;vencimentos do actual posto a
partir da mesma data Vence pela verba Pp.ssoal de no
meação vitalícia além dos l)-laàros'
(Despacho de 18 de Jonei ro de 1961)
c
1"

Serv:l~o'

Administração Militar

Grupo de Companhta ... ;

Adn.in.tstlf'!ção

/v1i l : tor

Furriel do 'A M o l° cabo Antónjo Pereira contando a
antig-uidade desde 27 de Dez embro de 1960 com di rei to
aos venc imen t os do actua!
po st o a partir da mesma data.
Vence pela verba Pessoal de n(jmeaç~o vitalícia além dos
Quadros
(Despacho de 18 de Janeiro de 196')
2°
2e

Lima
1951

Grupo de Compunlnas

sargento

do S A \1

de Awnm t s roçiio Mil i 1,0.1'

o furriel

Fernando
Dirii.z Basto.
31 de Dezembro J

contando a antiguidade
desde
(Despacho de 1!:J de Jonecro
II
0Jmpanhia

Servira

lrwi sionârva

dr> tg6.1)

de Mat er i al
de

McnutPllção

de Material

I' ur rie 1 2° mee armas J i Te;ras
o] ° cabo a i uden v n.e
canieo
de ar ament o 1 i iro
o\l1tonioPjnt~;'c!,, 'j 1,'
Ferreira
cout nd
an t igui dade de s Il, ](Í c.! r; z. brc de

1960

om direito ao

vencime te" do

"dUO]

tOst\1

a

ar

5~
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la Série

********************************************************
tir da mesma data
Passa a vence r pela verba
dos Quadros apro\ados por Lei (ne 1 do ar tO
Cap' 8e do Orçamento do ME)
(Despacho de 14 de Janeiro de 1961)

2

a

Ministério

Pessoal

3170 do

do Exército

Estabe lecimentos

Militares

Estabelecimentos

Hospit:alares

lfospi ta l Mi l . tar Principa

l

2'"' sargento do S S o f.urriel Boni Iáci o Dias Correia
Ferro
contando a an u ~uidade desde 31 de Dezembr o e
1960 com direlto
aos vencimentos do artual posto a par
til' da mesma data
(J)esPQcho de 13 de Lcnei.ro de 1961)
b
Deposito

Diversos

Geral de Matcrial

dfllntendenda

20

s ar-gen uo do S 1\ M o Iur r i 1 An ón io L i tão
eto
contando a antiguidade
desde 3l de I z .mbro de 1960 com
direito
aos venc iment.oa do actual p ost.o a par t.i r da m s
ma data
(nespar.ho de 11 ele Jonet.ro de 1961)
I

3

Ministério do F ército
Snpr

anum rnrio.

Ul tr amar

li

38 "giGo

Militar

2C

sargent,o 2° mec de material
ri J-tógr' ico o
rriel
2° mce ~e mate ial crilt6rrnrl~o
~ nu 1 d
c ensfio Moura
contando
a ant i guidad
dGsd. 31 d 1 71.
bro de 9ro com di r i to o; : v no iment.o do
t.ual II o
li partir da m'sma data
(Despacho de 9 de .JCIIlr. ro ri 1(61)
1'0

Bp.gi ão MI I i tar
o

.1

I,

qu rn

3a Série
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Gonçalves Barroso António Gomes de Barros e Joaquim Nu
nes da Silva crnlt.ando
a antiguidade desde 31 de Dezem
bro de 1960 com djreito aos venC1mentos dos actuai~
postos a partir da mesma data
(Despacho

de i5 de Janetro

de 1961)

2° sargento do Serviço de Saúde o furriel Fernando Ma
ria Afonso contando a antiguidade desde 13 de Novembro
de 1960 com direito aos vencimentos do actual posto a
partir da mesma data (Despacho de 15 de Jone t ro de 1961)
B)

Sargentos

do-Quadro

de Compl.emen to

Ultramar
3a l~gião Militar
Grupo de Artilhana

de Campanha de Luanda

2° sargento miliciano

o furriel miliciano
Joaquim
Ferreira Campos cnntando a antiguidade desde 31 de
Junho de 1960 Te d're1to aos vencimentos do novo
posto desde 31 de Junho de 1960 nos termos do despacho
12 da O E nO 9
la Sérje
de 31 de Dezembro de1959
(Despacho de 28 de nc·.Y~mbro de 19(0)
Regimen to de Infan

t ar i a de Luon.da

2° sargento miljciano o furriel miliciano Virgilio
Augusto Amaral Márcia contando a antiguidade desde 1 de
Janeiro de 1959 Tem direito aos vencimentos do novo pos
to desde 6 de Jtiho de 1960 data em que se apresentou ao
sernço nos termos do desrecho 12 da O E ne 9 - la Se
rie de 31 de Dezembro de 19SQ
(Despacho

de 28 de De~embro d~ 1960)

Comando Terri to i.al Independerv te de Timor
Reglmen to de Infantaria
11
(Compa d€'Caçadores destacada em Timo- )

2 ° sargento miliciano
o furriel miliciano M.•l .101
Mirand~ Pascoal contando a an t r guidade de sde 2P. de
Fever e iro de 1959 Tem direito aos venciment o do novo
posto desde 1 de .Ianeirc de 1960, nostermos (<> de spacho
12 da O F na 9 -La ~ :rie de 31 de Dezembro de 1959
(Despacho de ~!8 de De zenbro de t.960)
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Comando Terr i tori.al:

Independente

do Fstado

Bo ta lhiio lnclependen te de ln [on tar
(Corn~a

de Caçadores

ta

da Indio:

1R

de S ~ii~el)

2° 'Sargento miliciano')
furriel
mi l i c i ano José Tairoca
Velez
contando
a antlg"uid3de
desde 29 de Fevereiro
de
1960 tem direito
aos veucimentos
do ~ovo posto desde
29 de Fevereiro
de 1960 nos termos do despacho 1 da
()E nO 9 la Série de 31 de J)pzembro de 195Q
(Despacho de 28 de Dezembro de 190J)

(nat

natalhão
de Caçadores
[\
de Caçadores
de Alem Tejot

2° sargento
mi Li c i ano o furriel
mi l i c i ano Jo~o Filipe
Narciso
contando
a antiguidade
desde 29 de Fe'ereiro
de
1960
tem direito
aos vencimentos
do novo posto desde
29 de Fevereiro
de 1960
[Despacho de ?8 de Dezembro rie 19m;

Regimen to de In jon tarta
(nat

de Caçadores

da L':st,rf"méldl'raJ

2° sargento
mi l i c i anc
o urriel
miliciano
José 'enf!es
contando
'a antiguidade
desde
1 de .l an e i r-o de 1959
2° sargento
miliciano
o furriel
mi.l i c iano .loaqu im da
Si Iva
cont.ando a ali t i gni dad desde 2t1. do MalcD ele 96fl
20 sargento
nu l i c i ano
o furriel
rm l i c i ano Fernan
o
Pi nhe i ro Mon t e i r i.nho
contando
a an t is; ri d de ti ..dr I:
de Outubro de 1960 1'>111 rli.r r t.o nos venc i-nent.o
do n o
posto de de as elata
LIa' an t; ui.rlade
os do i t' 1ti m( s
e desde 1 d J auc i ro df' I C)f{) o pr.i mei r o 11(1 t ermo do
despacho
12 da O E n? C).
1
Sér i«
~ 3) J 1\· ern
bro de 1959
(nesracho
dr' 28 de Dc zembro de 19m)

II I
A)

r.nL~r.Ar.nFS r TnAHSFERF'CIA~
Sargentos

do Onadro

Pc m n en t e

MÜli,Uri0 do Exércí t.o
J li r eccôcs

Che fi s

dOR

L

I('rvl ços

aa. Série
OP'1E!: no nCRCITO N°. ~
59
****************••**************~***********************
trico, Radioeléctrico e Electrónico. Gabriel Campos do
Vale, do Comando Territorial Independente dos Açores.
(hesp acho de 1'2 de Janeiro

2

l\linistériodo Exérci to
OUartéis

Quartel

de 19(1)

General

Gener~ts

da ia.

Regino

Militar

•
2°s. sargentos do Q. A F Alberto Marcos Fmadio do \fXmaral e Manuel Lidorio Romano todos do ext:into O.C. ela
2a. Begião Militar. (nespacho
de 17 de Janeiro.de
l~J
2°. sargento de infantaria Joaquim Assis
(Desp acha de 17 de Janeiro

do P.I.

l?

de 19(1)

Furriel de engenh~ria Américo dos Santos. do G.C.T.A.
devendci ser considerado ne~a situação desde 16 de Novembro de 1959). (nespacho de 13 de Janeiro de 19rMJ)
Quartel

(;eneral

da 'ln. Pegtno

Milr,tar

2°. sargen to de engenh ar i a .ar-ce lino Lardoso
extinta 2a. Região Milital
Quartel General do Comando Territorial

do Q. G da

Jndep~ndente

da

Madeira

,2°. sargento de artilharia ~ntónio Nunes
~~adeira.
Comando Territorial

Independente

da B.A.G. da

dos Açores

2°. sargento 2°. meco de Material Cri.pt.ogrã+ico
VUg1
lio de ~:ira Coroa da Chef'i a do Se rvi ço de Peconhec imenro
to das Transmissêíes (O'FPIT)
(nespacho de 1'2 de Janeiro
de 191)1)
3 Esco

lPistério do

xército

las Prát:icas ARS Armas
Unidades do Exército
Regimento

de Infantaria

e

~rvj çC'''

.E ~
nO.

3

lOs. sargentos do P.I. 4,Anténio da Silva Farias, AlbinQ

311

5n
Correia

~érie

da Anunciada e Oiamantino da Trindade Bernardo
(flespacho de ')1 de Janeiro de 1961)
Regimento

de Infantana

n? .

5

10. sargento de infantaria
l.~anuel Pedro da 'ta. Região
Militar
devendo ser considerado nesta situação desde 27
de Dezembro de lOGO.
,nespacho de ~ de .l onei.ro de 1961,
Regimento

de Trtfantaria

n>.

(1

l°. sargento de infantaria
Vitorino .Io: é de Sousa [aga
lhães, da 3:1. Peg i âo Mili t ar d v ndo s e r cons ide r ado
nesta situaç~o desde 25 de DezemLro de lQ60
(Desp acno de 18 de Jonei ro dp 19(1)
l?egimento

de [nfantarta

nO.

10

lOs. sargentos
de infantaria
Manuel os' ~~ont iro do
.1. 16 e Adão de Almeida Vasconc los da fsc:ol li Central
de argentos.
(Desoocho de '2.' de .Ionei ro de 1 61)
J:?egimento de lnfantnria

nO.

1e")

lOs. s ar-eerrto s do .A.E.
Mlónio
Lui s (',(IIçal I'S An ó
n io de Ol i.v ira Car Ios 'une. Alípio Gil dPR
~o ..
r
gento do O.t •. E. Adolfo de Oliveira
lernande~
lodo
do
Q.G. da extinta
2a. R gião ~~l]tBr.
(fle p ach» ele 17 de Janeiro
de 1 M 1)

1°, sargentod
i n Fanuar-i n ~lOU 1 Fr-an i ~lld8
da 4u, negião Mi.li t .• I' de n o PT' con jd r-ado
si luaçõo d sde 2CJ de f)czcllIlJro cl 196n
(flespncho ele ')() de Janeiro de 1%1)

...

il a
n t.a

1°, . argen t.o de infontari
J: anc isco Alr-ohi n Papt.i st
da Academi a Mi11taro
(Despacho de ~q iic lau .; ,'0 de 1Q(1)
Bntalhnn

de r;n('otlo r e

1 0.
rg nt o d e i n f n t ur i , Eduardo
R.}, 2.

11,

JONO

T mudo

de

3~ _~rie
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b

Artilharia

Pegimeri to de A r t i lhar i a L i gei ra n? . 1
lOs. sargentos
de artilharia
Francisco António
e Manuel Correia Rico ambos do R.A. P. 1.
Pegimento

de Artilharia

Ligeira

n".

da Cunha

2

lOs. sargentos
do Q.A.f.,
Manuel Afonso .Io i a e Aurélio
Guedes ambos do Q.G. da extinta
2a. Pegi ão Militar.
(Despo.cho
de 111 de Janeiro
de 19':;1;
Regimento

de lli"ti lhori a Ligeira

n? , 4

2°. sargento
de artilharia
José !.ugusto ~'achado
por
ter regressado
do Estado da India onde servia em comis
são civil na Guarda Fiscal
devendo ser considerado
nes
ta situação desde 6 de Novembro de 1960. Vence pela ver
ba 'Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros
(De spac' 0 de 24 de .Janea ro de 1961)
Regimento de Artilharia

Pesada nO

2

2°. sargento do Q.A E. ArtLl" l..o. Fre i t as do Tribunal
~~i
li t ar Terri torial
do Porto. [)estina se ao C. I.C A. 1
(Despacho de 11 de Janeiro
de 19h1)
Regimento
2°

de Ar

sargento do Q.A.E
(nespacho de
c
Fs

ti

iruxri a Anti-Aérea

Pua

Raul dos Sant.es do B E. 1.

13 de Jonei ro de .1961;
F'ngenharia

col a Prática

de Fngenharia

2°s. sargentos de engenhana
sapador. Acácio (',ouve i a Si
mões e Felizberto
Lbmingues Pires p. Caparelra
ambos do
fl. E. 1; e ISáac Poi adas do 11T
por terem r'eg re ss ado (lo
Comando Territorial.
Jndependenr
e do Es t.ado dll Jl <ii '1
devendo ser considerô00s
ne s t a situaçãn
eles'lp i r .... Jn
n~iro d.e 1961. Vencem pela verba
Pessoal
.'~ I n Cé.'ç50
v1tal1c1a além dos C~a~l : .
(Despacho "àe 16 de Janeiro
de 19(1)

~().Nri

62
Pegimen. to de Engenhari

n

P.

1

nO.

2°. sargento de engenharia-transmissões
Candi do Lopes
Antunes do R. T. por ter regressado do Comando Territorial Independente do Fs t ado da India devendo ser col1}Siderado nesta si tuaç ão desde 16 de Janeiro de 1%1 Vence
pela verba "Pessoal de nomea ão vitalícia
além dos Qua·
dros .
(tieep acho (te '24 de Janeiro
de 19f11 I
Itegimen

to de Fngenhari

o nf).

<)

2°. sargento de eng sapadores
Madail Oionizio
da Cruz
do P E. 1 por ter regr ss ado do Comando Terri tor ial ln
dependente
Estad c da India
devendo ser cons irler ado
nesta s i tu aç ão desde 2 de Janeiro de 1961
erice pela
verla "Pes so 1 -le nomeação vitalícia
além dos Quadros.

:0

d - Se rvi ço de
Grupo

<)0

aude

de (;ompanht as de Saude

lOs. sar gen tos no O.A.r
Ant' io Luis Gonz ga da Si l va
Loi.o Pequi to c Abel Augu. to de Abreu amlros do Q C da
extinta 2a. PeRião Militar.
(Despacho de 17 de Jonei ro de 19(1)

e

r,'

n

st.ri tos de

crutamento

e Mohjlix ção

Iii s tr i to de Recru t asien to e Mobilizaç(jo
l°. sargento do C
extinta?a
Begião
(nespnr;/>o

1.

e.

..
.Io ào
lV1j 11t a r

1<)

Augusto c-oares dr>O.C. ~.

de 17 de .f an e: r o de 19(1)

Minist'rio

~stabel
o

nO.

elo Fxé rci r o

cimentos ~ilitar

Fstab le im ntos

s

Tns t.ruçâo

A cod em ia ti 1i t ar
l°.

sargento

R.L. 2.

d

cava l ri

(De poch«

de

<)'i

.tl\nll·l
f)'IIlI'í"in
nv in-lo
ri' )nl)(,l ro I.l't' 19(1)

n

3a, Série
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Fscola

Ce~tral

de Sargentos

10. sargento
df' infantaria
Amaral, do R.l. 10.

SilvlfIo

Duarte

de Oliveira

'
(Despacho d€ ?3 de Lone i ro de 1961)
Técnico-MULtar

Instttuto
FUt'riel

de infantaria,

(Despacho
~op sargento

·C.

dos Irup

i

Ios de) Exér ci to

da [Iel.en a
o de 1961)

Antómo José

de ·jú de Janet

do R 1. 1.

de c ava l.a ria VIctor Antunl:"s CorreiR
(Despocbo de 24 de .jane i ro de 1961)

L

E',stabelecimentos

Hospital

Mildar

da

I'ospi talares

Pegional.

na, 2

r:>·

sargentos
do Q.A.E. Joaquill Augusto da Silva Bo
FllgU~~ do H.A.L. 2. José Joaquim Dias da Veiga e José
l~rrelra
Dias
~1
c' do Q.G.
da extinta
2a. Begi ão Mi
ltar.
(Despoc.v» l'e 13 de .f anet.ro de 1961)

Hospital

Mdttar

de

/)0 e,

,a

ínfectoC:Ontagfosas,

10. sargento do 5.5.
'~anuel Rodrigo Ferreira,
(Despacho de 19 de .Ionei ro de 1961)
c

Depósito
10. sargento

do R.I. 11.

Diversos

Geral de Material

Stn'gentu

de Gue.rra

José (-'e1mito Martins Granha
([)espa(.no de f7 de Janetro de 1961)

de infantaria

Depóst to Geral de Matertal
1°

do H.M.P,

do Q A E. Ismael

de Transmts"õe<;

dos Santos

e 2°. su. gento

do () A E Jose Filipe de Almeida
ambo!; do D.(~.. E.
({)e pacho de '1'-1 de Janet o de 19(1)
5

Mini

rio do F.·6 J'( i t

• upr anum ,r 'rios
A

lh ri a

(j

64
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Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO

1

20s
sargentos de artilharia
.Ioâo Carita ~unes Marqàes
Joaquim Magno 'unes e Adriano Nunes Todos do R A F 1
por terem mudado de Unidade mobilizadora
Este' 2°
ar
gentos encontram-se
destacados
no Comando T r r i t or ia l
lnde Fendente do Estado do lndia

h
3n

Ul ramal'

Reg ão Mtlt

tnr

dor

2 s

4a

An 6ni
dR.
8

R gt õ M 11 ar

endo ser con
de 1 1
Wc

r

do I '

d rudo

II

3a Sitie
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1961 data em que embarcou para a Provincia
UJtramar1n~
de Moçambique onde vai servir
em comissão mihtar
por
imposição
(Despacho
de 17 de Janeiro
de 1961)
Comando Terri tor uxl. Independente
2'

de Cabo Verde

sargento
de infantaria
Fernando Vences Cordeiro
do
por ter embarcado para a cit.ada Provincia
onde
servir
em comissão mili~ar
por 1mposição nos termos
alínea
c) do ArtO
3
do Dec 42937 de 22 de Abril
1960 devendo ser considerado
nesta S1 tuaç âo desde
()
.Iane i ro de 1961
(Despacho de 16 de .l an e i ro de 196_1

R I 2
vai
da
de
de

Comando Te 1-r-LtOrJ al Independente

da Guiné

20

sargento
de infantaria
Filipe
da Silva Correia
do
por ter embarcado para a citada
Provincia
on~e
vaj servir
em comissão mi Iit ar voluntária
nos termos da
alínea b) do ArtO
3~ do Dec 42937 de 22 de Abril de
1960 devendo ~er considerado
nesta situação
desde 10 de
Janeiro
de 1961
(Dc"nacho de 16 de Janeiro
de 1961 )

n

I 7

Comnndo Terr i tor uit Independente

de Maca"-

Sargento Ajudante Chefe de ME'
'\I\tomobil is as Augusr ;
do Carmo Ouro
do G D C C r -eve se r cons i.de r ado n s a
situaçlb
des~e 13 de Janeiro
de 1961 dat~ em que embar
r.ou com destIno a este Comando por ter sldo nomeado pa
r-a ser vi r em Comi s sâo mili r ar (Reforço) por voluntarjado
na Provincia
de Macau
(Despacho ae 19 de Janeiro de 1961
1 s sargentos
de infantari
1 José
Heino do R C 6 Ma
n ue l Mar qá i Lhas Barq\le a do B
II
1
sargento
do
Q A E .Joaquim de "0'1 fi Br andiio ria Che fi a rio Servi.ço
de Orçamento e Admin i r ração
2 s sargentos
do Q A ,~
Francisco
Saavedre fi. lrirme~
do Arcui vo Geral do M I:
e
.J osé Gregório Bárbara
'do B A (, F'
e o 2"
sarl!~' vo
cornetei
f)
José Ant;ónio Qu1.nhas
do n C 8 por t.e reru
embarcado para a c i t.ada Província
onde -rio servir
em ('O
missio militar
nos termo~ da alinea
b) do Arte
3° rlo
Dec 42937 de ?2 de Ahr i l de 1960 devendo 3 -eX' cons i,I
r ados nesta
ituf'ção desde 13 de .Iane i ro de lqr,
tDesoa-no de 23 de .lnnet.ro de 1961)
Furriel
2° mee arma
li ge i ras
voiío Ant óui o Barbosa
Lomba do R 1 I)
ev > elo SP)' conai.der Ido nesta situr·
ção desde 13 de Janeiro
de 1961 dat a Em que' embarcou com

'6
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destino
a este Comando, por te r si do nomeado para servi r
em comissão militar
(Befo rço ) ) por imposição,
da Provinci a de Macau.
{Desp acho de 19 de Lanei ro de 1961)

CUR~(lS t n'TAGIOS

I V - COt'ClIRSOS,

A) - Ousos

1 - Averbamento

de

OlI'SOS

e Fspeci al i dades

Frequentaram
com aprovei tamen to e com fi c1assi f'i cação de
"Bom" o curso de ColumbófiJo
que funcionou
no Plltalhão
de Telegrafistas,
de 21 de Novembro a l7 de Dezembro de
1960. o 20• sargento
.Joaquim Manuel dos Prazeres
Presu
mido e o furriel
.Joaquim dos Santos Pe re i r a ambos daquele Batalhão.
A estes
s argen t.gs deve ser averbada
a
especialidade
"CDlumbófilo".
(Tiespacho de 24 de Jane iro de 1961)

2 ..' Alterações

na Frequencia

Foi abatido
ao quadro
de alunos
da Escola
Central
de
Sargentos
desde 10 de Janeiro
de 1961, nos termos
da
alínea
b) do arte.
23°. do Dec. 40423, de 6 de Dezembro
de 1955, ppr ter dado JJ fal tas justi ficadas,
o 10. sal'
gepto de cavalaria,
Miguel Saraiva
de Sousa, do R.L. 2.

v -

~ECLARACfíES

1 - ()Jri;>os
Declara-de
que o 2°. sargento
José Ant.ónio Caria s Cam
bolas,
do R.
1, foi nomeado para a Ir equêne.i a do cu
de Transmissões
de Infantaria
que tem inicio
em 6 de
Fevereiro
de 1961
da E. P. 1., onrle deve ser mandado
apresentar,
em substituição
do 2° s
. gr.Manuel .Io aquim Pato
da mesma unidade,
referido
na ('.E. )10. 2-3
Série de X) de Janeiro
de 196U., pág. 45
(Despaclw de
de Jonei.ro de 1961 J

r.

ro

2 - Rl.im nação

da Lht

dos Aprovados

Declara
se que foi defini t i.vam n e el imi nudo da li
dos aprovado'
em concu r o perfi. o po t ·1· fu rr-io l

Série
nnl)Eí"OnEXE.~CIT"Wo
3
********************************************************

30

37

Q P de infantaria
2e.

nos termos do artO
58u do R O M
o
sargento rml ic i ano do \~ I 6 Josué f\oque ele Carvalho
(Despacho
de 13 de Janeiro de 1961)
3

Invalidez

Que no diário do.C~ver~o na 202a
Série
de 24 de J~
neiro de 1961 fOl publ1cada a pen3áo anual de invalidez
concediJa a praça a segui r mencionada
es t.ando já ded»
zida do desconto a que se refere o arte.
13° do Dec Lei
n ? 36610 dp 24 de Novembro rJe 1947 rectificado
pelo
artO 11° do Cec Lei ne 39843 de 7 de Outubro UI' 1954
pelo que deve ser abat i da ao efectivo
da Rua unidade no
dia 1. de Fevereiro
de 1%1 desde I.\uando passa a ser pC!
ga pela Caixa Geral de Âpo'3entações
e fica
sujeita
d
todas as dis~\osições
regu I ador as dos militares
reforma
dos
Regimento de Artilnaria Ligelra nO 1
Soldado

JlC

719;59 José Bento Mendes Jacjnto
([;espact'
rie ~4 ue .lcn e iro de 19f\J)

4

612~:(Y)

Rectiflcações

Conta a ant i gui dade do actua~ ..,. "0 desde 27 de \.ezembrc,
de 19~O. e nao desde 211 como foi pubhcado
na O E p" 2
3a Serl~ .de
de corrente
o 1e. s<,r!!ento de infanta
ria
Ant óni.o I,U1S Pe1Xoto ~lartins
do n' I 14(Despacho dr 24 de Janel ro de J 9f)1 )

20

Na it~~a ~e praças oferecillr:s
para comi ss ào n: Ultramar
em.
ln~erta
na O E n?
1
'ia Sprie rle lO de .Ia
nelro de 1Qbl p'g
32 n~ S pr ac a-, d o. Se r lÇO
.
d e S au 1e
na co 1una l0de Ps!)ec·
1·..1
,
d
.
1
.
,.
la lp,:v\'.~s fi e' COZln ie iro
re spe xtante aO "
cabo n? 59/ 57/Hcll do 20 (J C. S
d
Cunha
eve
se~
.f
'
I·
,
~ .. rectL.Jcac\a
para
en Ierne i ro
(Despacho
de 27 de Jcnei ro de1!HjJ)
Declara

se que f·lca

gento de Arti 1haria
como consta (la O E
1959 pág ti,?:;

.
sem efel.to

a colocaçao-

Sr!"' e nO

ti,.

..I
20 :::.a'("
'10,
do H A i. 4,
19 de lO de Julho de

F~,rvm,lo {~.\lmeida
3a

José

cito

3a.

Série,

:.le 10 do corrente.

5 - Fe form

s

ÇUt; no dia 1 de Fevere iro 'de 1961 t rans i t.em orna a situação de re fo rmu p ass ando CI ser pagos das su~s pensões
pela Caixa Ce rul de Aposent.ocaes
conforme vem puhl i e ado
110 Diário
do (,overno na. 20
2a. ~érie,
r3e 24 de .l ane i
eu de 1961, os mi li tares n segui r menc ion ados , ,li i a pen
são anua l a cada 11m e ind i c a , estando já deduzi d do
desconto
Cl 'lue
se re f'e re o ar t.v , 13J•
o Iiec, -Lei nO.
36610 de 24 de Novembro de Fl'!7
recri Fi cuclo p -Lo a ·tO.
do [lec. -Le i nv, 39R43 de 7 de Outubro de lqSt
20• sar~. muSlCo Abl l i o i\ugusto Curado H. 1.6
19.128~()
lO. sarg
oll't::;ico Fr anc i.sco "nt6ni(1 (',unçalve'
:. P. 1. 23. 5~'a'UJ
10• cabo na 42/56/11' Antón10 Fr anc i.sco ~ r ra

no.

Luc i ano
1 . "'erg.
}Y
sarg.

vi co prevista
na
na. 28.401
de 31
a cada um se ri n-Ii
de t odo o servi ço

!;81'g

Zt'fltbro d

TIa

parte

1" j

tu a<;río ele deI'! 1 g IdQ" d

ser

f inal' do nrt.? ,

5". do Dec
(I. (\.Z ml.ro d 1937
desde a dar I
ca po lerem s ido j u l gado a incapazes
mi 1 i Lar

Es col:a

20•

H.A.L.1
,ínior
VlIlLO
T .A.C
19.812%00
~í. 1l0.14
2~. 75h

do ':).A E. José Bento D. r{
do Q, A E. Or es te Ro rges (1) ves
C P. da lu !t~I,

CN.e sej um considerados

2'
sarg.
J anei ro

Tava ros

do O, A. F

[JrcÍtl,rr(

de rnfaJitaria

.Io s ~ de . !1tn,

Rnimundn

de ck 6 de

j(l61.
T·: roln ]lnltl 1'11, de ArtilhaI
ia.
do Q A r ,1(1 qilirn L'UWl ei a ,lf's'

22 de ~

1960

Que sejam consl(lerado'
na SI LtWÇ(ío de desli 'ad's do s r
viç I preVJ st,n liA p Irtp final
dp art o 15°. elo I
Lei
na. :2Rt1CH ele "1 de:.: 'J'ezeml.rf --l 1937 desd,'
n data mI' (l
cada um ,> illdica
por tC'1 .3l'lllgid
o llmüc
d
negirr:e lt() fie: InIlllrl<rri (} 11')
I
~ü,
sarg.
[lrtl fice CHrp. AliI Ónlo 'IInn'p] illO 'arlJll
d
·Je 26 de Ou ubro df 191],)
RegImento
,It'
Ir 1'111 tm LII , (I 1:')
20. sargento enfe 111(' i r l"(HI isr:o Arranllrt!o Pat.lcio de
de 1 àe l)e"ell1!Jru J~ 19({).
l'

Regi.m en to, de Ceual nr i a

nO,

8

2°. sarg.
ar t i hce c a rp .Io aqui m Francisco
desde 31 de Dezem1ro ce 1960.
G

Car ap i tu

Venc irneut.o s

Declara-se
que passa n vencer
pela ~erba pessoal dos
'Quadros aprovados
por L'~
eles! e 13 de .J anei ro e 1961
"1 2°.
sargento co rne t.ei ro Io aqu im Pod rt gues \'alprio
lú
nior
do F:.I. 10
Pas= am a vencer pe l fi verba
Pes sou l do,> :'uadros aprovados
por le
os seguinte. l~d
sargentos ,1e infantaria'
FinnulO de I .ar ros ~:oura elo f1e8inlento de Inf ent.ar-i a n? f
e Al ler to Var i a !:."irnões cio tatalhf:o
de Caçadores
nv, 5

no

3 de Janeiro
de 10!)1 I'" s e cgen t.o
Serviço
de f'a'íde
\,lanuel (v'ar
Fe r t-ei r11 do r1nspi t a l JlhlitdT dr:'
D-)enças Infecto
('ontagio~aiJ.

Jaime

ooooooooooooooo~ooooooooooc

~oco

~OQOOO~c

ouo00000000

Está Confonne
r hef'e da Pepartição
,
UI
O

() Ajudante

Carlos

\,j gud

General

LO!II_f'

Gener-al

da

c

i 1h 'h

ITe

,

MINISTtRIO DO EXtRCITO

do Exército

Ordem

10 de Feverai'ro

de lHfil

•
Sua Excelencia o Subs~cretario
de Estado do Exército
manda publicar ao F~ército o seguinte

A)

Saiger: tos do Quadro Permanen te
1

Quadros das Armas
a

Artilharia

3a Regi ão Mdt tal'
2° sargento do 1-c1 C llé l i.o Fernando Morei ra Morgado da
3a Região ,11 litar
Tem passagem ao Q P da Arma de Ar
tilharia
porque encontrando se aprovado em concurso péPI'a
e~te Quadro lhe ter competido o preechime,Jt,Q de vaga
Fl.ca, graduado no posto de 2
sargento
\iéncendo como
furrl.el e conta a antiguidade desde 1 de Janeiro de 1956
Vdenc~pela verba Pessoal de nomeação vitahcia
além
os Quadros
(Despacho de 25 de Janeiro de 1961)
D)

Sargentos do Oaodro de Complemento
1

Quadro
a

Por desp c 10 de ]
as tr cpa
IlJic: ne

das Arma..

Infantaria

11) 1 ,ive
1

nba1xo

1

le

lltl~sag m
ignados
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desde 1 de Janeiro
de 1961 por terem atingido
de idade,
os seguintes
2°s. sareentos
milicianos
gimento de Infantaria
nO. 1.

Ao Distrito

de Becru tomen.to

e MobiLizaçõo

35 anos
do p~

n? , 1

Abel Perei r a de ~~atos, Alberto
João Pinto
de
11vea r a,
Alberto
Sobral
António José dlaves
dos Sant.os
Armando
naúl Lima de Albuquerque
Coe l ho Rernardino
~.~
...ria Lima
dos ~~ltos
Cruz
Carlos José Avelar Freire
Torres
Fer
nando Saraiva
e Silva.
ln'cio
Pereira
de Figleiredo
João Florencio
Vicente
de Carvalho
Joaquim
Piwenta
I~amalho Ortigão
José Castanha
dos Santos
.Jocé ~f\nllel
Antunes da Costa. Jo')' dos Santos Branco
LiLerat.o Alei
no de S' pettencourt
Castro.
Manuel CarIo.
Esteves
Palhares
Manuel Carlos
Domingos Ribeiro.
Manuel .Io sé
Mar-i a de Sá Pais do Amaral.
Orlando
de Al.re: . i:J a e
P.lli Sanche Perei ra •

. Ao Di.s tr i to de Recru tomen to e Mobtlizaçno

nO. 11

Frederico
Ma rt ins Teixeira
de Carvalho,
!lenrique
Jq e
Xi mene z Saldanha.
Joaquim
Fernandes
de Cnmplls
Jo.'
Maria Marques Rebelo e
gi smundo Caetano da Car-aru Ika
gança,

Ao Distrito

de Récru.t.amen to e MoiJihzaçiín

Armando Por-ges ferrei

nO. 11;

rn Es tudant.e.

Por despacho
e 3] d .l ane i ro de ]qól
t rver em pI!
ag m
as t rop as I icencin las e <11 s 11. -lo M. aba i xo de s i I cio
em 1 d .Ianc'i ro d 1%1 pot
r rn t ing ido 3'" uno s d·
idade
os seguintes
2°s. Sb[·gen1.o
mi l ic i uno
0"1
ment.o d
Infantaria
nv , 1<1.

Ao Di.s t ri

to de Rcc rut amen to ~

Mobdrzar;no

II'='

António Bod r i gues C d I\lluqlleJ"I'H!
Pinto de Matos
Alberto Múrio \"emnn I i sbou d
tónio Augusto da Si 1 Vil ~al\t O'
Li ao de ,I
t.ón 1<) Mar 1 a "errei
A.

Ao Iti s tr i to de Be cru tamen to e nrolnllznç(i.o
António

Nogue i r a d

Lemos ,

1

c Ali

,,0

4

Ao Di.s t ri tc de Recrutamento
Joaquim \-lonteiro
de Almeida Vide.

da Silva

e ~íobilizaçno
Luis

Soares

nO.

f)

[ses s a e Augusto

40 Di s tn to de Becru tamen to e ft.iobd i zoçõo

nO

8

João de Sá Ara{Jo Card i e l o s,
Ao Iri s t r to de Recru tnm en to e Mobil í zoç õo nO.
í

António

Di as Bezende e" ,'anue}

lorei ra t:elo.
e Aiobi l i zoçõo

Ao r!is Ln to de Recru tamento
Joaquim Rodriguec;
Car\"alho

'ogueira

e I.arcelino

Ao In s tr i to de necrutamento
Alfredo

de 01i ' ira

Pereira
b

10

nO

14

d

Daar t.e (nrrein

e Mobilização

nO

16

Dastos.

Artilharia

Por despacho de 3 de .l ane i ro de ]Qó1 I ivernm pass a 'em
as tropas
licenciadas
e aos
I.
aba i.xo des i m ado s
em 1 de Janeiro
de 191)1 por terem atingido
35 a o d
idade
oe; seguintes
2°5. sargentos
milicianos
do Regi
mento de Artilharia
Li.ge i ra rt? , 4

n.n.

Ao Distrito

de Recrlltamentoe

Mobtlizaçno

nO

nior

da

. 1\"

Ao lri s t r i to de Bec utllJllentn
Joaquim da Conceição
teiro.

c \looiltzc

do Ouro e .José António

(10

nO,

2

P r ira

tOll

ORDEM no EXERCITO N° 4

74

3a Sirie

********************************************************
,
Ao Distrito

de Becru tomen t

e Mobilização

nO

4

António Fernandes B~drigues Militão e António do Carmo
Sequeira
Ao Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO

5

António dos Beis Pinto António Montez Leal Daniel
Cardoso Torres João José Aldeia Guerreiro Munucl Antó
nio da Silva e Vasco Manuel da Costa Rego
Ao Di s tri to de Itecni tomen to e Mobil i zaçõo nO

6

V1tor Mário Pedroso de Sousa Santos
José de Pinho
Sousa Nuno Alvares Pereira Leite da Silva
Ao Di s tri.to

de Recrutamento

e Mobilização

nO

7

António LUIs Afonso de Barros Ferreira de Sousa Virgo
lino Fernando Bodrigues C~is Ramalho Joaquim da ilva
Bento João Jordão de Oliveira e Telmo da Costa coares
Ao Di s tr i to de Fecrutamento

e Mohil

zoção

n?

11

Domingos Pereira Vaz Fernando Figueiredo dos , ant05
Francisco Cortez Martins Iloráci o An tune s Santa Henri
que Gomes da Costa l~eliter José de Carvalho Forles
Laurentino Pedro do Santos Mário Tavares Marque." M'
ximino Joaquim Afonso Paulo Coelho Machado e Diamantino
Fernandes Pires
Ao Distrito

de Recrutamento

José .Ioaquim Afonso e .Iosé Lúdo

e Mobiltwr.ão

nO

12

Gordo Caban las

Ao Di.s tr i to de Pecru tomen to e Mobilização

n?

15

n?

19

Joaquim CorreiA Vi leIa
Ao Distrito

de Pecrutomen to e Mobilização

Guiilherme Pires de Faria
Por despacho de 1 de F vereiro de 19(,1 tiveram I 'ssag IT
as tropas Li cenc i nrlas ".! H"S n ~ t1 aba i xo ri S;gTl:1I}O
por tcren. atin rido :ir; ano d(~ i. (h
O!, ~H!b'1ônl,t's
2"s
(~(>

3 a Sé r i e
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sargentos
nO 3

milic ianos do Regimento de Artilharia

Ao Distrito

de Recrutamento

Leandro António
Amaral Caiado

Tavares

e Mobilização

Pesada
nO

de Almeida e Fernando

Ao Di s tri to de Recrutamento

e Mobiltzação

1

Augusto

'no

6

António de Almeida Ferreira
Jorge da Silva Fortuna de
Carvalho António l@~~@i~~ampaio António Fmílfo Rama
da Augusto Frm l i.o Maia njel
Al.el Es tevâo Pinto Saraiva
Caldeira e .Ioaqu irr Fernando ~l"cedo de Carvalho
Ao Di s tri to de Recrutamento

e MobIlização

ri?

9

e Mobilização

n?

10

Ricardo Augusto Velho
Ao In s tr i to de Recrutamento

Manuel Carlos Bonito Pratas e Sousa José Hernan i Mo
reira da Silva
RenaL0 Gomes Rastos e Carlos Saramago
Bcinifácio
Ao Di.s tr i to de Recrutamento

Manuel Afonso Paturro

e Mobilização

nO.;"

Magal hâes Menezes Gomes Abreu No

vaIS

Ao Di s tr

i

to de Becru tamen to e Mobil i zaçõ»

José Duarte Lopes ~as

e Luis Cardoso Loureiro

ri?

Abrantes

Ao Di s tri to de Recru tamen to e Mobil ização nO

Fernando da Mota Teixeira
Ao Dvs t: ito

Alberto

i

13

Pinto
nO

14

to de Reciu tamen to e A.,to bi 1 i zaçiio ,.,o

'15

Ferreira

Ao Di s tr

12

de Recrutamento

e Mobih1.oção

de \lelo

Manuel Agostinho li ..i 1 ti roxo Bogéra o AI. ~ Al exan
dre Moura 'i t or Coe i)" ~:artin-; ~ Pwi:iFernando I"orais
Paulo

76
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I I ~ ~UnAN~AS DE SITUAC~O
A) - Sar gen tos do Oaadro Permanente

1

Ingresso

nos Quadros

a . Fngenhari a
Passou a ser considerado
Jane1ro de 1961 por ter
onde serVIU como destacado
na transmissões
Candi do
Telegrafistas
(nespacho de 24

2

nesta
situação.
desde 16 de
regressado
do F.stadm da lndla
o 2° sargento
de engenha
Lopes Antunes
do Batalhãm de
de Janetro

Passagem a situação
a

de 1961)

de Supranumerár10s

Infantaria

Passaram a ser considerados
nesta situação
.Junho dc 1960 por terem sido nomeados para
Forças Destacadas de Angola os loà, sargentos
taria António dos Santos Deodato
do B.l 4. e
nes Vieira da Mota do B I. 15.

b

desde 6 de
servir
nas
de lnfan
José Antu

Cavalaria

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 26 de Ja
neIro de 1961 por ter embarcado para o Estado da Indla
onde vai servi I em comissão de reforço
o 2°. sargento
de caval ar i a Aires Mendonça Guedes de Paiva, do R.I
6
c: . F.ngc .•lar ia
Pa~sou a
nea ro d~
onde vaI.
engenhar-i

n est.a si tuação
desde 26 d J a
emLarcado para o Fstado da ] ndi a
servi r em comi ss ão de refo roo o 20 sargento de
a sapador
Al ip io Sin'ões
do 11.F. l .

ser

cons iderado

1961: por ter

Passou a ser considerado
Ilel'fta sj t unção
dC'sdc IJ de .1 fi
neiro de 1961 por ter ffilhi'll'céldn tlara o EAta10 da Jn~l a
onde vai servir
volunt'riR~ent
r(~O
f .t~
Adn n 20
sargento de engenharia
transmissões
fi nrique Jord~() do
San tos
dp H T.

33

Série

ORon
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d

Serviço de Material

Passou a ser considerado nesta situação. desde 26 de Ja,
neiro de 1961. o 1°. sargento l°. meco viat, rodas ,J?sé
António Vánea Cravinho da Escola Prática de Admi.nis
tração Militar
data em que embarcou com destino ao
Comando Territorial Independentp.do Estado da India por
ter sido nomeado por imposição para servir em Reforço a
Guarnição Normal deste Gomando
(Despacho

de ~ de Feveretro

de 1961)

2° sargento 2°, artIfj~e serralheiro Fausto Pinto Foi
beiro do P.I 6 data em que embarcou com destino ao
Comando Territorial Independente do Estado da India por
ter sido nomeado por imposição de serviço em Reforço a
Guarnição Normal deste Gomando.
(Despacho

de 2 de Eeverei

III
A)

Sarg(,'1tos

1

ro de 19fi1)

- PROMOCnF~
do Quadro Permanente

Minist~rl"

~n

Fx~rcito

Escolas Prát~cas das Armas e Serviços
e UnIdades do Exércitm
a
Regtmento

Infantaria
de Infantaria

nO. 6

l° sargento ,.
d
.t d
FI mUSICO e la. classe executante no Instru
meu o e . auta e O'
20
classe Carl
moo.
sargento músico de ?a
da SIlva Cordeiro
contandos
o a anr.i Alberto
.
"'. do n I I,.)
direito ao
tl~ldade desde 20 de Janeiro de 1961 com
ma data. s vencImentos do actual posto a partir ,1" mes
';1

(Despacho

de 27 de Janei ro de 19fi1)

Batalhõo

de. Caçadores

.nO,

5

2°. sargento f
~
.
Dias
r, o furrl,,!lferr"r}n-r,í,; r o.t- Jnse'
. rontand err-a-to
isui.d
.
com ••ci'·
o a antlg"lJ1
ade ddesde 31 de .Jm ,.;1"0
J reu o a
.
'. de )q61
mesmo
os Venl:lment,oso actual t.o s t.o a partir da
' a d ata,
(Despacho

de :51 de Jon ei ro de 1961)

78 .
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b
Regtmento

Cavalaria
de Cavalaria

nO

3

2° sargento 2° mec viat rodas o futtiel 2° mec
João de Jesus Lavadinho Martins contando a an tiguidade
desde 26 de Novembro de 1960 com direito aos vencimen
tos do actual posto a partir da mesma data
(Despacho de 3 de Feoerei ro de 1961)
c

Fngen hari a

Begunen to de Engenha.ria

2° sargento de engenharia
Vieira da Sil 'a contando a
zembro de 1960 com direito
posto a partir da mesma data
(Despacho de 31 de
2

2

n?

sapadores
o furriel M'rio
antiguidade desde 31 de Oe
aos vencimentos do actual
Janei

o de 1961)

Ministério do Exército

Estabelecimentos Mi litares
a

Estabelecimentos

de Instrução

Campo de Ins truçiio Mi li tar de San ta Marganda

l° sargento lO mec viat rodas o 2° sargento 2°
mec Daniel Simões contando a antiguidade desde 16 de
Dezembro de 1960 com direito aos vencimentos do actual
posto a partir da mesma data
(J)espacho de 2 de Fevereiro
de 1961)
b

Estabelecimentos Hospitalares
lIospi tal Mi L: tar Principo

l

2° sargento do serviço de saúde o furriel Joaquim Po
que Franco contando a antiguldade desde 31 d Dez mbro
de 1960 com direito aos vencim n os do actual posto a
partir da mesmo dat.a
(J)espach(, de 1 de Fevereiro
de 1961)
q

Mini t6rio do F ~rcjto

3a S', IA
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Supranumerários
a
3n

Ultramar

Região

Mtli iar

l° sargento músico de la classe executante no instru
mento
Flauta em 06
o 2° sarFento músico de 2a
classe Lda lino Rogério Vi e i ra contando a antiguidade
desde 15 de l~zembro de 1960 com direito aos vencimen
tos do actual posto a partir da mesma data
(Despacho de '28 ~e Jonei ro de 1961)
4a

Begiiio M'lita,

2° sargento do serviço de saúde o furriel Diamantino
Alves contando a antiguidade desde 31 de Dezembro de
1960 com direito aos vencimentos do actual posto a par
til'da mesma data
(Despacho de Xl de Jonei ro de 1961)
Comando

Terr i tor-ui!

Independente

do Estado

da Ln di a

2°s sargentos 2°s mec radiomontadores, os furriéfs
2°s mec radiom Alberto ·'artn s ']0 R T 1 João Pedro
Cabeça Mar r.i n s do H C 3 e .JoseLopes Fhssa. de 11 E 2
conta~do a antiguidade desde 31 de D~zembro de 1960,e
com d1reito aos vencimentos dos actua1S postos a partlr
da mesma data
(J)e<;pacho de 25 de Jonei "O de 1961 J

COLOCACOES E TR.ijSFERfNCIAS

IV
A)

...a'genio.,
1

Direcçõ

01 fia

do Quadro Permanente

Mini tério do Fxército
S

e 01 fias dos .. erviços

do .. e r ii ço de Orçamen o e A(Jministl'ação
Conselho f1dmtnl.st c t t vo

1" sarg nto Jorge d \ .. unção CastcJhE>Jlo
,1C' ?"' Grupo
de Comp<nhias d Adrrinis ração ~1i1 ital'
(Dcspad.o d ,Xl de Janr.tr'O de 1961)

3a. ~érie
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,
2 - Mmistério

do Exérci to

Escolas Práticas das Armas e Serviços
e Unidades do Exército
a - Infantaria
Regimento de Infantaria

nO. 3

2°s sargentos do Q.A.F. António .Joel Serafim
António Festas, ambos do R.A L. 3
(Despacho de ?S de Jane i ro de 1961)
Regimento de Infantaria

e Manuel

nO, 6

2° sargento de cavalaria Aires Mendonça Guedes de Paiva
do Grupo [bvisionário de Carros de Combate
devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Janeiro de 1961.
Regimento de Infantaria

nO. 10

l°. sargento de Cavalaria, Hun.be rto .Jorge Mendes Leal,
do O.R.M 10.
(Despacho de 23 de Janeiro de 1961)
Batalhão

de Caçadores

nO. 8

1°. sargento de Ca\alaria, José Júlio dos Santos,
gimento de Lanceiros nO, l.
IDespacho de 23 de Janeiro de 19~1)

do Fc

2°s. sargentos de cavalaria, António F r-re i ra Urze. do
R.C. 7 e Pedro da ~ilva B0nito, do G,O c.e
(Despacho de 26 eleJone c 1'0 de 1961)
b

Arti lbar:ia

Regimento de Arttlharia Ltgeira nO, 2
2°. sargento do Q.A E , Flávio Martins,
teI General da 2a R M.
(Despacho

do extinto Quar

de'~O de Janei ro de 1%1)

Regimento de Artt lhann
Furriel de artilharia,

Pes adn nO. 2

Antnnio Vilela, do ('nmllndo (lide

·
. 1 d a Guin'e. devendo ser considerado
pendente TerrItorla
V
la
nesta situação desde 21 de Janeiro de 1961. ence p~
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros' .
(Despacho de ? de Fevereiro de 1961)
c

Engenharia

Regimento de Engenharta

nO.

1

2°. sargento de engenharia sapador Alípio Sim?es. da
Escola Prática de En~nharia. devendo ser consIderado
nesta situação desde 26 de Janeiro de 1961.
d

Berviço de Saúde

2°. Grupo de Companhias de .~aúde
2°. sargento do Q.A.E António Carnim de Melo. do B.I.12.
(Despacho de '25 de Janei ro de 1961)
e . Diversos
T)epósito Geral de Adidos
2°. sargento de infantaria V~ntura Dias da Sj]va Cunha.
do Comando da 3a. Região Militar devendo ser considera
do nesta situação desde 25 de Dezembro de 1960. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vi tahcia além dos (ua
dros '.
Depósito Geral de Matertal de Transmtssões
lOs. sargentos lOs. meco radiam. António de Freitas e
Herculano dos Anjos Ribeiro, 2° sargento 20. meco elect
Airold Casal Simões e 2.0.sargento 2° meco viat. lagar
.tas e especiais Manuel Santiago do Pomar, todos do De
pósito Geral de Material de Engenharia. (Circular nO.
l/S da Rep. do Gabinete de Sua ExcelênCIa o Ministro do
Exérci to de 11 de J anei 1'0 de 1961)
.
(Despacho de '25 de Jonei ro de 1961)
3 - ~Aj_nistériodo Fxé rcato
Supranumerários
8

Infantaria
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Batalhão de Caçadores nO

5

Furriel José Maria Pereira do Regimento de Infantaria
de Lourenço Marques por ter mudado de Unidade Mobiliza
dora devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Mala de 1960 Este furriel encontra se destacado no
Estado da India
b

Ul tramar

3a Região Militar
Furriel de infantaria An t ón io .Iosé da He lena do B r 14
por ter embarcado para a Provlncia de Angola onde vai
servir em comissão militar por imposição nos termos da
allllea c) do artO 3c do Decreto 42937 de 22 de Abril
de 1960 devendo ser consIderado nesta situação desde
27 de Janeiro de 1961
Furriel do serviço de saúde Artur Lu1.s das Neves
<lo
H M.'R n" 3 por ter embarcadm para a Provlllcia de Ango
la onde vai servir em comlss~o militar volunt'ria no
termos da alínea b} do artO
3° do Decreto 42937 de
22 de Abril de 1960 devendo ser considerado nast.a si.tua
ção desde 27 de Janeiro de 1961

4a RegIão Militar
2'"'sargento de infantaria Améraco dos Santos Rodrigues
do Depósito Geral de Adidos por ter embarcado para a
Provmcla de Moçambique onde vai servir em comissão mi
luar voluntária nos termos (laalínea b) do ar t? 3° do
Decreto 42937 de 22 de Abril cl· 1960 devendo ser con,>i
derado nesta situação desde 13 de Janeiro de 1961
2" sargento de engenharia transmissõe
António André
JúnIor do B T
por ter embarcado para A Província de
Moçambique onde vai servir em comi s"fl:') mi lit.ar volunt5
ria nos termos da alínea b) do artO
3° do Decreto
42937 de 22 de Abril de 1960 devpndo ser considerado
nesta ai.tuacâo desde 13 de JunC1H"' ele 1%1
20 sargento 2° l'lec mat criptográfico José August.o
dos Santos Codho
d:1Chefia do Serviço de Reconhecimen
to das Transmissões <C1IErU';f)
devendo SI!r cons ido rado

3a Sél18

ORnw

DO EXERCITO N° 4

R3

********************************************************
nesta situação desde 28 de Janeiro de 1961 data em que
embarcou com destino a 4a Região Militar por ter sido
nomeado para servir em comissão militar voluntária na
Provlncia de MoçambIque
(Despacho de 2 de Feve~eiro de 1961)
Comando

Ter ri torial Independente

do Estado

da In di a

2" sargento 2° mec ,iat rodas Abílio Baptista Gon
çalves do R I 12 devendo ,serconsiderado nesta situa
ção desde 26 de Janeir~ de 196J data, em que embarcou
com destino a este Comando por ter sIdo nomeado para
serva r em comi s sâo militar por ímpos i çâo na Provmci a do
Estado da India
(Despacho de 2 de Feuer et ro de 1961)
l°

sargento do

QA E

António Augusto de Carvalho do
sargento do Q A E José
de Matos do O R M 6 por terem embarcado para a citada
Provlllcia onde vão servir como voluntários em Reforço
a guarnição normal devendo ser considerados nesta SI
tuação desde 26 de .l ane.i
ro de 1961
(Despacho de 2 de Fevereiro dp 1961)

Q G da 2a Região Mil i tar e 2°

2" sargento de artilharia l;''''IlTl.c'i sco da Fonte Melo do
R A P 2. por ter embarcado para a citada Prov ..
nca a onde
vai se rvrr em comissão militar voluntán.a nos termos da
a l.ane
a b ) do ar t.? 3c do ,Decret()42<)37 de 22 de Abril
de 1960 ~evendo ser con'31derado nesta situação desde
26 de JaneIro de 1961
.

v

CONCURSOS. CURSOS E ESTAGIOS
A

1

Cursos

Listas gerais de c1a~sl'fl'caça~0
dos A provados
.e>

Para os devidos efeitos se pub11'ca a I'
1
if i
.. d
r st.a aer a de
c 1 assa dr caç ao os~ candidatos (1.'Cs cab)os aprova
. n do
os nn
cbrso e1Pr~moçao ~ 2°8 Mecânicoc Radiomo~tadores
a er~o pe a ata Urge e nO 1239 Proc 5,21 oe?l de
J anea ro de 1960 que t eve in 1 cio em 4 de Al:>r-il
'.
em 27 de Dezerrbro de 1960
t:: terminou
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N° de
ordem Unidade
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

17
17
19
X)

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30

31
(a)

Nome

Classific
(valores)

GDCC

7

R I 3

~Francisco Rodrigues Lapeiro
15
Alberto Maria Josué
15
Damaso Pina Rijo
14
RAAF
LulS de Almeida Pinto
14
R r 14
.Ie rón imo dos Reis
14
R r 5
José arsi a Nunes
14
RAAF
14
R A L 3 João Alves da Sllva
Abel da Silva Ferreira
14
RAAF
António Monteiro de Andrade
13
R J 14
Domingos Caeiro Gouveia Esturrenho13
R r 16
CM rndia Eusébio Arnaldo do Carmo Fernandes13
Ilídio José da C~sta
(a)13
R C 8
Francisco
Rarreto
Afonso
(a)13
R A L 1
Silvério
Marques
da
ilva
13
R r 12
Hermenegildo Ferreira Hi co Lopes 13
GACA3
Clemente José Trindade Pisco
(a)12
RAAF
Aml1car Correia Gregório
12
R r 10
Manuel Correia Pires
(a)12
RE 1
Armando cios Santos Arardo
12
R J 2
António
Flores
Soares
12
GDCC
Fi
Iape
Jerónimo
Fontes
de
Oli
vei
r
a
RAL 3

4
9
7
4

Telha

3
1

O

7

5
4
3
3
3
1
9
9
8
8

5

{a)124
12 4
12 3

C M Angola José Esperança Palma Pereira
EP A M
José Inverno Amado
(a)12 2
C M Angola Albino dos ",antosPereira
12 2
R I 7
Eduardo .Fr ias Patr:iarca
iredo
12 O
C M Angola Raúl Jorge Gonça lv 'S Fi gu
(a)11 8
E PI
Manue l Eat v "
C 1 lndia Hi lári o Caet no f1orcnc:io de
8)11 8
usa
11 8
De l f'irn AIv
Vieira Afon o
EP I
(oHl 2
Alvaro I\n t5rdoPi r s Mi gueI
EPE
1 2
B Cac 6
Anna'ndoMorul
malor soma
(nespncho de 1 de Feverctro de 1 61)

2
Averbamento d Curso
l' p( ci li.dade
Frequentou com aprov itam.nto
com
clas.ificaç"o d
12 valor s
curso de iluminaçfio qu funcionou no
C I A A C d 5 a 24 de Dezembro de 1960 o furr i eI d
artilhari Reg'rio d S:i1\'8 RI nco tio I~gim n o d
ti lharia de Cost,
A es t fu r ri e l
. •rb d

Sélie
ORDEM DO EXERCITO N° 4
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3a

35

especialidade de Iluminação'
(Despacho de 25 de Janeiro de 1961)
,

DECLARAÇOES

VI

I Preteriçã8
Nula e de nenhum efeito a preterição na promoção ao pos
to de 2° sargento, respeitante ao furriel do serviço de
saúde Joaquim Roque Franco do Hospital Militar Princi
paI referido na O E nO 2 3a Série de 20 de Janej
ro de 1961 '(Despacho de 30 de Janeiro de 1961)
2

Rectificações

Declara se que o 2° sargento miliciano José Afonso da
Silva Amaral constante da O E nO 37 de 30 de Dezembro
de 1960 foi transferido para o D R M nO 6 e não para o
D R M nCO 13 conforme f01 puhl icadé
(nespacho de 1 de Feverei~o de 1961)
nomeado para serVlr em comissão por escolha e não
por voluntariado na 4a Região Militar (Moçambique) o
sargento de engenhar i a 1\' ,'u,l Carneiro Nunes do Re
2
gimento de Engenharia nO 2 a que ~e refele a O E
nO 28 de 10/10/959 pág 643
(Despacho de 2 de Fevereiro de 1961)

FOL
v

Declara se que se chama José Mateu3 Cabnta e não José
Martins Cabrita o 10 sargento reformado con~tante da
O E n? 30 de SO de Outubro de 1960 pág 957 que foi
louvado pela Portaria a que se refere a citada O E
(Despacho de 3 de Feverei ro de 1961)
Declara se,que ~e ~hamam Fernando Palmeiro Domingues e
Paulo Pere1ra R1be1ro Teles e não Fernando Palmeiro Ro
drigu~s.e.Paulo Ferreira Ribeiro Teles os 2°s sa'~ell
toS lTI1hClanOS sonstantes da O F n " 36 de 20 de ezem
bro de 1960 pag 1090 colocados respectivamente no
D R M nO 11 e DR M n~ ]6
(flespacho de 1 de Feverei ro de 196(»)

f:

Foi t;an.eadopar
zer par_te das Forças De"';l'cadasna
PrOV1nC1a de MoçambIque e nao na de Angola c~
foi pu
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blicado na O E n? 2 3a Série de 20 de J anei 1'0 findo
o 10 sargento de infantaria José da Cruz Teixeira Bento
do R I 12 (Despacho de 2 de Feveretro
de 1961)
Chama se João António Pires Ferreira e não António Pi
res Ferreira o 1° sargento promovido a este posto pela
O E n? 1 3a Série de 10 de Janeiro findm
(Despacho de 2 de Fevereiro
de 1961)
Declara se que são 2°s sargentos e não 2°5 sargentos
graduadob c~mo consta na O E nO 2 3a Série de 20 de
Janeiro de 1961 pág 45 os seguintes mili tares nomea
dos para a frequenc1a do curso de transmissões de infrul
t ara a Luís Trindade Carlos
do R I 4 Florival José
Teófilo Ramalinho
do R I 16 Manuel Joaquim Pato do
R J 1 João Rosa dos Santos do R I 5 José Rosa Ser
renho do R I 11 e Luas César de Carvalho do R C 5
(Despacho de 24 de Jonei ro det961)
Foi nomeado p~ra servir em comissão milit.ar por imposi
ção no Comando Territorial
Independente
da Guiné ao
abrigo do Decreto 42 937 de 22 de Abril de 1960 e não
por voluntariado
o 2° sargento de engenharia radiotc
legrafista Zefer1no Manuel Rodrigues Moreira
a qu se
refere a O E nO 1 3a Série de 10 de Janeiro de 1961
Declara se q\IC o 2" sargento 2° art.í f ice serralheiro
José da Costa Sousa do n I 1 passou da s i tuaçãl) de
destacado à de comissão militar voluntária
no Comrmdo
Territorial Independent.e do Ec;tado da Indi a desde 1 de
Janeiro de 1961 e não desde l8 de Abr i 1 de 1960 como
foi publicado em O E
3(1 Sér'e n? 2, dI' 20 de .Iane i
ro de 1961 pág 47 A este sargento é \11 no entanto
contado? tempo de ser 'IÇO COrl'O destacado d 18 de Abril
de ]960 a 31 de De7.embro d 1960 como de comi!\são \olun
tária, para efeitos rte con\..agern
de tempo de comissão mi
litar voluntária que iniciou
(Despacho de 30 de Jonei ro de 19(it)
Fica sem efei lo

a co l.ocaçâo

do 2°

ar,..~f,nt< ti

eng 'n1l'

3 a sé ri e
**********.*.*****g*********************************,
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•

ria transmissões Henr ique Jordão dos San tos do R E 1
COI. forme consta d"lO l'
3a Série de 20 de Janeiro de
1961 pág 37 e 42 Fst, sargento encontra se no Estado
da India sendo í'ei t.a 3. r espect.iva mudança de situaçao
para aquele Estado
Declara ,se nula e de nenhum efeito a nomeação do furriel
de infantaria Joaquim Ramos Gata do R I 16, para o
curso de vaguemestre referido na O E nO 2 3a. Série.
de 20 de janeiro de 1961
Nula e de nenhum efeitO a colocação do 1°_ sargento de
infantaria José Belmiro Martins Granha, do R. J 1.1 no
Depósito G~ral de Material de Guerra conforme foi pu'
blicado na O E nO 3 3a Série, de 30 de Janeiro findo
3 - Situação de Licenciado
Passou à situação de licenciado em 13 de Setembro de
1960 o l° sargento de infantaria João Baptista de Mora1S
do R.I 15
oooooooooooooooooooooúOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00

Está Conforme

o Olefe

da Repartição

cf.,e_ .f.
Dr-

C~
O Ajudante General

Carlos Miguel Lope!' da Silva Frei-e
General

•

MINISTtRIO DO EXtRCITO

x ' rcito

Ordem
8

A

~é:RIE

20 de Feverei

ro de 1961

Sua Excelencia o Subsecretário de Estado do Exército
manda publicar ao Exército o seguinte

I - HPDANÇ~S OE OUAOQO
A) - ,<::;al'gentos do Quadro Permanente
1

Supranumerárioa
a - Ultramar
la.

Região

Militar

sargento do (j.c. José Luci ano (}..terra.
Tem passagem
ao Q. P. da Arma de Infantana
porque encontrando se
aprovado em concurso para e.ste quadro lhe Ler competido
o preenchimento de vaga Flca graduado no posto de 20
sargento e conta a antiguidade desde 17 de Setembro d~
1960. Continua na situação de disponibilidade
(Oespacho de
de Feveretro
de 1961)

20.

AJ- Sargentos

do Quadro de Complemento

A

Infantaria

For despacho de 7 de Fever iro de 1961 tl'veram
li
.d
pas~Agetn
atst2r~pas lcenCla a~l~.l d Janeiro de 1961 os s gUl •
es
s. sargentos mi t cranos do B I 14
.
gido 35 anos de i ade
.
por \ 'mi a 111
I

3:i sé II e
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Ao Di s tri to de Recru tomen ta
I

p

Mobilização

n?

,

António Rodrigues Cardoso Albuquerque
Lino de Jesus
Reis António Au~USLO da Si Iv a Santos Alberto Már i o
Wemans Lisboa de Lima António Henrique Pinto de Matos e
António Maria Pere:ira
to e Mobdtzação

n?

4

Ao Di s tri. to de Becru tonen to e Mobdtzação

nO

6

Ao Di s trito

de Becrutomen

António Nogueira Lemos

Augusto de Almeida
Monte:iro da Silva
Ao Dtstrito

Vide

LUls f'oares Bessa e .Joaquim

de Rec~utrunento

e Mobtlização

nO

8

João de Sá Araújo Card:ielos
Ao Distrtto

de Recrutrunento

e Mobilização

nO

10

António Dias Rezende e furriel miliciano Manuel Morei ra
Melo
Ao Distrito

de Recrutrunento

Joaquim Rodrigues
lho

e Mobilização

nO

14

ogueira e Marcelino Duarte de Carva

Ao Di s tri to de Recrutamento

e Mobilização

nO

1(1

Alfredo de Oliveira Pereira Bastos
II
A)

MUDANCAS

Sargentos

1

DE SITUACAO

do Quodro Permanente

Ingresso nos (~adros
a

Infantaria

Passaram a ser considerados nes A S tuaç50 e R ~ncer
pela verba Pessoal dos ladras aprovados por t i
de
de 27 de Dezembro d 1960 o]"
qnr~ nto de infantar:i a
Vitorino José de Sousa Magalhõ('s o H r 6 . de de 2f\

01
!,R~Efi no EXERC I rn 'o
5
Série
********~***~*****************~*************************

3a

do mesmo mes os lOs sargentos de infantaria Manuel P
dro do R I 5 e Manuel Francisco da Sjlva do B C 5
(Despacho de 6 de Feverei.ro de 1961)
b

0uadro de Amanuenses do Exército

Passaram a ser considerados nesta situaçio desJe 1 de
Fevere~ro de 196;) os seguintes sargenLos
l° sarg cava Filipe Jos~ narbosa da Silva Conceição e
2° sarg arta Henrique Gonçalves Cascão ambos do C T I
do Estado da Jndia
2° sarg eng1l José Duarte
da 3a Hegiio Militar
I" sarg cava Herculano Carvalho Rodrigues da f l' C
lC sarg enga Ant.,ónioCabrjta de Oliveira do n Teleg
l° sarg infa Augusto Ribeiro Batista do R I 6
] c sarg cava José Cardoso
do C J M de Santa Margarida
2° sarg com
Manuel LUlS Pereira do n C 1
(Despacho de 6 de FevereLro det961)
Passaram a ser considerados ne~ta situação desde 15 de
Janeiro de 1961 os seguintes sargentos
l0 sarg enga Carlos de Almeida Roque
20 sarg enga Joaquim da Fonseca Soares e
20 sarg enga António de Sousa Coelho os trés do B T
l° sarg enga Eurico Pereira Mendes
20 sarg infa Estevão Cristóvão da Graça Dias e
2° sarg arta Arlindo da Cruz Boavida os três do C T I
do Estado da lndia
l° sarg s saúde José Ferreira Coutinho doH M R nO 1
lu sarg enga António Franco Ramos da 3a Regiio Militar
l° sarg infa João Pedro Cachucho da Chefia do Serviço
Mecan~gráfico do Exército
lO sarg infa Virgolino Cunha do R I nO 6
2° sarg ~orn José António Buinbas do C T I de Macau
(Despacho de 6 de Feveretro de 1961)
2

Passagem a situação de Supranumerários
a

Quadro do Serviço de Saúde

Pass~ram a ser considerados nesta situaçio desde 8 de
J an~~ro de 1961 por terem regressado do F0tano da
Ind~~ onde s~ en-iont ravam destacados os f"~néis do
Sern_ço d~ Saude ~1.anuelReis Fidalgo S ro,110 e .José
Monteno Pmto Ferreira ambos do l° Grupo de Companhias
de Saúde (Des,'ocho de 13 de Feverevro
de 1961)

3a Séri:
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3 - Passagem à situação de Disponibilidade
a - Quadro do Serviço de Saúde
Passou a ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de lQ61, o 2°. sargento enfermeiro, Orlando dos
Santos Rego, do l°. Grupo de COmpanhias de Saúde.
(Despacho de 9 de Fevereiro de 1961)
III
A) - Sargentos

-

pnnr,IOCÕ

do Ouadro Permanente

1 - Ministério
~col~s

ES

do Exército

Práticas das Armas e Serviços
e Unidades do Exército
a . Infantaria

Regimento

•

de Infantaria

nO. 11

\ Furriel ferrador o l°. cabo ferrador,
Rrigida Flor, da F.P.E. contando a anti
de Janeiro de 1961 com direito aos
actual p.sto a partir da mesma data.
(Despacho de 7 de Fevereiro de
natalhão de Caçadores

Joaquim Manuel
uidade desde 13
v ncimentos do
1961)

nO. 5

Furriel músico de 2a. ela. se xecutante em 'Tromp te ib
o 1°, cabo músico d 3a. classe
Gualb ruo Mon t ci ro
Fausto a~tn do R.I. 1, co nt.endo a antiguidnd
desde 1
de FevereIro de 1961, com direito aos v ncimen O' do
actual posto a parti r da m sma d ta
(Despacho de R de Fevereiro de 1961)
b

Artilharia

Flegimen to de A r ti lhari a Pesada nO. 1 (C. J., . ~f. )
f'l:1rriel
2°, meco vi.at., rodas o furri 1 gr duado 20. necV1?t. rodas, Alb rto Al exand r-aVi gns , con t.ando
IIti
gui dade desde 20 d F ver i ro de ]9c;a
se gu id mi nt "
2°, sargento 2°. m c.ví o tv rodas , cont~lldo ti nt.i ui d: l

3a sfirie
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desde 29 de Fevereiro de 1960 com direito aos vencimen
tos do actual posto a partir da mesma data Fica coloca
do na escala dos 2°s sargentos da sua especialidade en
tre os 2°s sargentos Augusto Jorge Faria Cardeal e An
ténio Lopes da Silva Passa a vencer pela verba Pessoal
dos Quadros aprovados por Lei (no 1 do artO 317° do
Capo 8° do Orçamento do ME)
(Despacho de 4 de Fevereiro de 1961)
Regimento de Artilharia Pesada

3

ri?

Furriel 2° mec viat r;da~ o furriel graduado 2° mec
°at rodas Fernando Rodrigues Marques contando a anti
v11°dade desde 20 de Fevereiro de 1958 e seguidamente a
gu
20 sargento 2° mec v1at ro das contan do a ant1gu1id adeo
d de 29 de Fevereiro de 1960 data a partir da qual tem
d7Seito ao vencimento do actual posto Fica colocado na
Hala dos 2°s sargentos da sua especialidade entre os
~;~ sargentos José Carlos Costa e Augusto Jorge Faria
Cardeal Passa a vencer pela verba Pessoal dos Quadros
aprovados por Lei (nO 1 do artO 317° do Capo 8° do
Orçamento do ME)
(Despacho de 4 de Fever e i rc de 1961)
o

c

o

Cavalaria

Repmen to de Cavalaria

nO

3

l° sargento de cavalaria o 2° sargento de cavalaria
António Germano Ganhão do R L 1 contando a antiguida
de desde 13 de Dezembro de 1960 com direito aos venC1
mentos do actual posto a partir da mesma data Vence pe
la verba Pessoal de nomeação vital1cia além dos Qua
dros
(Despacho de 26 de Dezembro de 1960)
d - Engenharia

Grupo de COmpanhias de Trem Auto
Furrieol 2° mec viat rodas o furriel graduado 20
mec v1at rodas Vicente Calisto Rosado S1mão cont~ldo
a antiguidade desde 20 de Fevereiro de 1958 e segui Lia
mente a 2° saq'ento 2° mec viat rodas con t ando a
antiguidade desde ::!9de Fevereiro de 1960 cllmdireito
a<;>s
vencimentos do actual posto a partir da me ma data
Fica colocado nt escala U(l'S2°0:; sargertos tlH. sua CSrE.0

aa.

OROEr~ 00 EXERCITO tIo. 5

94

Série

cialidades
entre
os 2°s. sargentos
Abílio
Baptista
Gonçalves e Jaime Marques Crespo. passa a vencer pela
verba "PeRsoal dos Quadros aprovados por Lei (no. 1 do
artO. 317°. do Cap. 8°. do Orçamento do M.E. ).
tDesp acho de 4 de Fevereiro
de 1961)

IV - COlnCAçÜES
A) - Sargentos
1

E TRANSFEREHCIAS

eh Quadro Permanente

Mlnistério

Direcções
Dtrecção

do Ex'rcito

e Chefias
do Serviço

dos 'erviços
de Transportes

2°s. sargentos
de Infantaria
Joio Cebolas Tavare
FoIgado e Bogério de Sousa OO1Losda 3a. Pegi ão Mi1i. t ar
devendo ser considerados
n s t a si tuação desde 23 de Ja
neiro de 1961. Vencem pela verba
Pessoal de nomeação
vi tal íci a além dos Quadros .
(Despacho de 11 de Feveretro
de 19fit J
Chefia

do ...

er

ni.ço

de

ec uaen to das

Reconh

Tr

ansmvs

2°. sargento
de engenharia
Manuel Andrade Serra,
ext.in to Ouert.el General da 4a. Região Milit;ar
(Despacho de 3 de Feverei TO de 1961)
2 - Minist'rio
Escolas

Prót;lcas

da

s

sãe

do

do Exér ito
Armas

rviços

Uni dad s (j J Fxé r

a - Infantaria
Regunenta de lnforüari

a

nO.

2

2°. sargento f rrador, .Io sé Domingos Lop s , do CM1pO d
Instrução de anta MargaridA.
(nespacho de R de Fever ei ro de 1961)
Regimento
2°. sargento

de Infantnrtn

de infantaria,

n

João Barr ig

6

Filip,

d

3.

3a. Série
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pegião Militar devendo ser considerado nesta situa~ão
desde 23 de Janeiro de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(l'espacho de 13 de li'everei ro de 1961)
2°. sargento músico executante no instrumento 'Trompete
Sib , Mário Felisberto, do B.C. 5.
pataLhno

Independente

de Infantaria

nO. 19

2°. sargento de infantiria João de Gouveia da 3a. Re
gião Militar devendQ ser considerado nesta sjtuação
desde 23 de Janeiro de 1961. Vence pel a verba 'Pessoal
de nomeação vitallcia além dos Quadros
(Despacho de 13 de FevereLro de 1961)
Furriel músico de 2a. classe executante no instrumento
Flauta em Dó
Hernani José Feliciano dos Santos, do

R.I. 6.
b
Escola

Fngenharia

PrátLca

de Engenharia

Furriel de engenharia Sever-mo de Matos Boaventura do
R.E. 1 devendo' ser considerado nesta'situação desde
2 de Dezembro de 1q6Q
(nespac'w
de 3 de Eeuer ei ro de 1961)
Pep-'rtento

de Fngenhana

nO. 1

Furriel de engenharia Mário Dini z, da Escola Prática de
Engenharia.
{Iiesp achc de 3 de Fevereiro
de 1961j
3

Ministério do Exército

Estabelecimentos Militares
a - Estabelecimentos de Instrução
Co légw

Mi li tar

2°. sargento de infantaria
Viriato Afonso .to r-t a. do
R. L Ll .
(T>espacho de 9 de Feuerei ro de 1961)
.
Escola

MilLtar

de Electromecltnica
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2° sargento 2° art serralheiro Ivo Branco de Morais
da 4a Região Militar Deve' ser considerado nesta situa
ção desde 29 de Janeiro de 1961 data em que embarcou
com destino a Metrópole Passa a vencer pela verba Pes
soaI de nomeação vita11cia além dos Quadros
(no 2 do
artO 317° do Capo 8° do Orçamento do ME)
(Despocbo de 6 ele Fevereiro de 1961)
Campo de In s truçâo Mi li tar de San ta Margarida
Furriel ferrador António llimingues do natalhão de Caça
dores nO 5
(Despacho de 8 de Fevereiro
de 1961)
Centro

de Instrução

de Operações

Especiais

l0 sargento do Q A E
Antónlo da ilva Cardoso
da
4a Região Militar devendo ser considerado nesta situa
ção desde 29 de Janeiro de 1961 Vence pela verba Pes
soaI de nomeação vitallcia além dos \Nadros'
(Despacho de 7 de Feueret ro de 1961)
Campo dr! Tiro

da Serra

da Carreguctra

20 sargento de infantaria Horácio Lopes de Caewa lho
da 39 negião Militar devendo ser considerado nesta si
tuação desde 23 de Janeiro de 1961 Vence pela verba
Pessoal de nomeação vitalícia além dos \\)u~ros
(Despacho de 11 de Fevereiro
de 1961)
b

Fstabel cimentos Hospitalar s
f/ospital

Mi/i

t<1l

Regional

nO

1

2' sargento do serviço de saúd
Henjamim 01:i veira P.
checo de 3a Região Militar
devn~o s r consid rudo
nesta situação desci 23 d Janeiro d 196] V.I\C pela
verba 'Pessoal de nomeação vitalícia }{m dos Quadro
(J)espacho de 1] de Fever ei '0 de 1 61)
llospttal

Milit%:Regwnal

nO

2

Furriel do serviço de aúde ~1An\l 1 Be i.s Fi dnl o
r odi o
do 10 Grupo de Compnnl ias d SOlíde
vendo
con i
derado nesta situação dN1d~ 8 de .Ianeiro d 1(6
"lnc'
pela verba Pessoal d nom ação vitalícia al'm do Ou

dros •

(Despacho de 13 de Fevereiro de 1961)
c - Diversos
Destacamento Mixto do Forte de Almada

2° sarge
R.i.
11.

nto de infantaria José António Varela.
. d e 1961)
(Despacho de 11 de Feveretro

do

Depósito Gera~ de Material Veterinário
20.' sargen to ferrador . António Grilo, do Batalhão

de

Caçadores r;~s~~cho de 8 de Fevereiro de 1961)
V - CONCURsns,

CURS~S

E ESTÃGIOS

A - Concursos
. de Classificação dos Aprovados
Listas Geral'>
.
fitos
se publica a lista geral de
Para os devldos ~ru:didato aprovado no.concurso para lO.
classificação
do
.
aberto pela clrcular nO. 7195.
sargento de artilharla,
de 14 de Março de 1956'
N°.de
Classific.
ordem Unidade
Posto
Nome
(valores)
75-A R.A.L.1
2°.sarg Inácio Santana Perdigão 12,1.
(Despacho de 8 de Fevereiro de 1961)
R . Cursos
l-Averbamento

de Cursos e Especialidades

Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas, o curso de material sanitário
que funcionou na E.S.S.M
de 3 de Outubro de 1960 a 28
de Janeiro de 1961. os seguintes sargentos
2°. sarg Diamantino Martins Dias do H M. R 2 Regul ar2° sarg. Valdemar da Si 1va Guerra do H.M R 2 Hegn lar
Furriel Humberto da Si 1va Cardoso do 20 G. C S. Regular
A estes sargentos de e ser 6verbada a espec >! 1, Iade de
"Material anitário.
(Despacho de 8 de Feverei'ro de 1961)
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Frequentaram com aproveitamento
o curso de pontoneiro
que funci onou na Escola Prá~ica de Engf'nhana
de 7 de
Novembro de 1960 a 28 de Janeiro de 1961, os 2°s. sar
gentos da mesma Escola
António Ferreira
Cl a ro Maia,
tendo obtido a classificação
de f1Ü1lI 15 valores e José
Dias Concei ção Marques, tendo obtido a c l as s i Ii cação de
'Regular
13 valores. A estes sargentos deve ser averba
da a especJalidade
de Ponlonelro
(nespacho de 10 de Fevereiro
de 1961)
Frequentaram
com aproveitamento
e com a c l as s i fica
Ções que lhes vãu indicadas
o curso de sapador de ca
muflagem que funci onou na Escola Pr át.i c a de Engenhari a
de 21 de Novembro de 1960 a 28 de Janei ro de 1961 os
furriéis
abaixo designados
FUrriel Henrique Lopes do O>ito,da E.P.E. 'Pegular'13
val ,
FUrriel MárIO VIeira da Silva, do R.E.2. Bom 14 valores.
A estes sargentos
deve ser averbada a especialidade
de
Sapador de Camuflagem.
(Despacho de 8 de Fevereiro
de 19(1)
Frequent.arnm COIll aprovei lamento e com as c.l ass i ri cações
que lhes vãm indicadas
o Curso de Sapador Qu imi i o que
funcionou nA Escola Prática de fngenhazia de 21 d· Olltu
bro de 1960 a 28 de Janeiro de 1961 os seguinte.
gra
duados abaixo designados
Furriel
Acácio Alves Luz da E P E "Bom 1.4 valor ~
2°. sargento Joaquim Ribeiro P r e i ca Rasto." do R.r..2
Begular
12 valores.
A estes sargentos
deve ser averbada a .spec i al.i dad de
, apador o.Iimico •
(Despo cho de 8 de Feverei ro de 1961)
Frequentaram com aprovelt.am nto e com as r.1assificaçõe
que lhes vão indicadas
o Cur o d Sap ado r d C':al ro de
Combate que funcionou na Esco l a Próticll
(~ Fngenlia ri.a
de .10 de Outubro de ] 9(1) a 28 dp. .J nne i ro d 1961, os
guHl~tes graduados·
2°.sarg
Narc i so José de Medeiros do R.1'.. 2 I m l5 v I.
2o.s~rg
JoséCon
iaMt>nd(·,,;doHE.1
Bom'l~valor
F'urnel,João
António Mcira Palmei T' da E. P. E. Rom' 11\111.
A est es sargentos
d ve sr ave rl, da.
sp ci a l i dad de
Sapador de Carro de Conbat e .
(DeiõpacM de 8 de Fevereiro
de 1961)
t

3a

série

nPDE~

nn
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1

Rectificações

Declara se que o 2°. s~gento do S,A.M. Fernando Dinis
nas to Lima do 2°. Grupo de Companhias de Administração
Militar referido na O.E. nO. 3
3a. Série de 30 de Ja
neiro de 1961 pág. 55 fo i presente na mesma unidade
por ter sido julgado pronto para todo o serviço desde
22 de Dezembro de 1960. pela A T.F Encon tra se na sjt.uaç âo de' incapaz para o se rv iço mi 1 j tar
aguardando
passagem a situação de reforma.
(Iresp acho de 3 de fevereiro
de 1961)
Declara se que o 2° sargento mi lic i ano do D R M. 18.
Labieno Carreira ~!achado promovido ao act.ualposto gel?
O.E. nO 30
3a. SérIe
de 30 de Outubro de 1959 a
pág 688, conta a rultiguidade desde 28 de Fevereiro de
1959 e não a de 1 de .J anearo de 1959 como se puhlrcou
(Despacho
de 3 de Feverel ro de 1961)
Declara se que se e~contra preterido na promoção ao pos
to imediato o furrIel de engenharia transmissões Luis
José Saramago da 3a Fegião Mi li tar por não sat.is f azaras condições 3a. e 6a. do artO, 15° d0 P.P P.~ E. alte
rado pela Portaria 8212 de 1935.
(Despacho
de 8 de Eeuerei ro de 1961)
Nula e de nenhum efeito a colocação do l° sargento de
infantaria Adão de Almeida de Vasconcelos ~ RI 10 e
a do l°. sargento de infantaria, Salviano Uuarte de Oli.
veira Amaral na E.C. Sargentos.
(Despacho
de 6 de Eeuerei ro de 1961)
Declara se que o furriel de
ra referido na O.E. 36 3a
1960 e na O E. 4 3a Série
pág 82 pertence ao B.C. 5
reforço no C.T.L do Fst ado

infantaria José Maria Pere~
Série de 20 de Dezembro de
de 10 de Fevereiro de 1961
e encontra se em comissã de
da India

~cl~a
se que o 2° sargento miliciano Carlos Albprto
FIgueIredo Fe rnanrlasda Ponte é colocado no ,) n.M. 13
e não no D R.M.S conforme consta na O E nO I ue 10 de
Janeiro findo
(Despacho
de 11 de Feverei 1Y) de 1961)

aa Série
lnn
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Declara-se
que o 2°. sargento
miliciano
do B"E. de
Moçambique, Joã ( Eugénio de Oliveira,
promovido ao
actual posto pela O.E. 24 3a Série- de 30 de Junho de
196J con t a a antiguidade
desde 28 de Fevereiro de 1959
e não desde 1 de Janeiro de 1959, como se publicou.
(Despacho de 7 de Fevereiro
de 1961)
Declara·se que o 2°. sargento miliciano do R.l. da
Manuel Higino Coelho, p romov ido ao actual posto
O.E. nO. 23 3a. Série
de 28 de Agosto de 1960,
a antiguidade
desde 28 de Fevereiro de 1Q59 e não
] de Janeiro de 1959. como se publicou.
(Despacho de 10 de Fevereiro
de 1961)

Beira
pe1 a
conta
desde

2 " Reformas
QUe sej a considerádo na si tuação de desligado do servi ço
prevista na parte final do art.? , 15°. do Dec, Lei 28. 4
de 31 de [)ezembro de 1937 desde 11 de Fevereiro de 1961
por ter atingido o limite de jdade. o 1°. sargento en
f'e rmei ro hípico
Fernando da Rosa Per a r a , da Academia
Mili lar.
(Despacho de 13 de Fevereiro
de 1961)
Que sejam considerados na situação d desligados
do s r
viço prevista
na parte fina] do arte. 15°. do Dec, Lei
28404, de 31 de Dez mbro d 1937, desd a dato que
ca
da um se indica, o primeiro
IOr te r sido julgado in paz
de todo o serviço militar
e os restant
por t; rem tingjdo o limlt
de idad
1 0.s arg, do Q. A. E." Abel Tavei r
do D. It ~1 nO. 9, d sde
3 de J ao i ro de 1961.
1°. sarg. do Q.A.E.,
raf~m d J SUA Monrio da E .. (~
desd 5 . F v re iro de 1961.
l°. sarg. músico, Luis Cor-r ia do R.I. iO 1 d.d
6
d F v r.iro de 1961(Despacho de fi de r;' vereLm dr. 196t)

V I I - O B I TU A R I O
Fal ec 11 em 26 de Nov mb r o J lQ(JC) o 20.
infantari a, Manuel E. t.r 1a d Ar:l,íj;1 Lop :-i,
mento Mi xto de Almada.
000000000000000000000000000000000000000000
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Fstá Conforme

o

Chefe da ~epartição

~f~é
I

~~""
o

Ajudante General

Carlos Miguel Lopes da Silva Freire
General

I
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MINISTtRIO
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l,r

~ÉRIE
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::;ua Excelencia
manda ubl i car

A

DO EXtRClTO

de Feverei

o SuLsecretário
de Fstado
ao Fxército
o seguinte

ro de 19('1
do Exército

Portarias
~.anda o (:Overno da República
Portuguesa,
p,e~o Mi~i~tro
do Fxérci to. condecorar
com a medalha de men to mi Li t.ar
de ,la. classe
o la. sargento
do quadro de amanuenses
do
exército
Albertino
Domingues
por
segundo 1 ar ec er do
COIlsell o Supe.rior
de Disc~pli.na
do Fxército.
se encon
t ror nas condlGões dos art.i gos 260• e 290 do Pegul amen
to do Medalha Militar
de 28 ~e Maio de ]946. Ministério
<lo 1 xérci to 28 de Oezembro de 1960. O Mini stro do Fxér
cito
Afonso de ~'agalh3es
de Almeida Fernandes.

II - jl'''TlCA E nIS~IPLP~
A)

Condecoraçees

1

. argentos

Condecorados
COIr
a med a l l.a de ouro de comportamento
exemplar,
em conformidade
com as di spos i ões do regula
mento aprovado p lo Decreto
na. 3S677. d 28 de Mai « de
1946 Sargento
ajudante
do .M. .Io sé de Al mei d: J ar i a
do
APl.
las.
élrc nt.o s do J) • E
/Ir 11 cld Costa
da n
I;
Joaqu im \larquf>s de
ndrade
--lCI
• f{ M. 6;
Agostinho
Pereira
do .C; 6; Patrocínio
José VI Lor, do
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n

I 4 e Carlos An t ón i.o Hodr i.gues .Ferreira
tia 3a He
g i ão Mihtar
2cs sargen os do'::: S .Ioaqu im An t ón io
Tavares Di as do 10 G C S e Pedro dos !lei s V, riio do
L M P Q r tio () t\ E
An t ón i o Eutrópio '11achado da rica
d emia Militar
António Fe rn anrle s Gouveia
do II n I 7
e reformado
Isidoro Capelo
do Arqiu vo Geral
lo M F
2

d

Por decreto

>.

do Governo n?

Praças

i9 tI~ \1a io de 1960 publicado no Diário
133
20 sé r i.e de 6 de .Iunho do mesmo

ano for agr ae i.ado COI~ a meda l ha de rnéri to ti parti vo o
soldado cadete IIo 1924/60 da 2n C do c: O 'fl da F P I
José de (Iueirós Vaz (~uedes

II I - ~UP ~CAS OE SITUACAO
Sargen to» do Quadro Perman

t)

1

a

ln rre

50

"f

nos Quadro

Quadro do Ser\iço d

~

d

Passou a ser considerado ne ta situ cao e
vencer p la
verba Pessoal dos Quadros pr-ovndos por Lei
desd 1'de Feverc iro de 1961 o 1c sargento do
1 Vl~O
de aúde
remando António Rebelo do lospital \1 l i t r Regionnl
II~
1
(Despacho de 22 de Fevereiro de 19f1)
L

l)uadro do S r i.co de [at ri < 1

3a

Série
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atingir 2 anos de serviço efectivo no actual posto Deve
ser nomeado para a frequencia do Curso de promoçno a ]v
sargento l° mecanico de viaturas de rodas assim que
reúna as restante~ ~ondições de promoção e em caso de
aprovação
ser lntercdlado na lista dos aprovados no
concurso de 1960 Passa fi vencer pela verba Pessoal de
nomeação' v ital ic:ia além" dos Ouadros
(n
2 do a r t
do Cap? 8° do Orçamento do ~l E
317
L'

v

v

(Iiespocho

de

de Feverei

2()

ro de 1961)

Passagem a situação de Supr anun-er-ár-i
os

2

ln Ian tari a

a

Passaram a ser considerados ne st;a si tuação desde 7 de
Fevereiro de 1961 por terem embarcado par-a a 3a !1egií.'o
~ilitar
onde vão servir por impo.ição
m comissão de
serviço (reforço a guarmção normal) o s 2°s sargentos
de infantana
Anr.ón io Lopes de Almeida Ruas Fduar do
Joaquim Pernas nizarro Francisco Soares de Sousa Ma
nuel Francisco l\l -o lou e Nicolau de .Iesus Concei çâo to
do) do R 1 1 (lJeb;;acho de 23 de Fevereiro
de 1961)
Passaram a s~r considerados nesta situaç~o desci 12 de
Fevereiro de 1961 por terem embarcado para a 3a Be
giíioMilitar onde víiliservir por imposição em c01T'1.s"ão
de serviço (reforço a ~larnição nOrMal) os 2°s sarg n
tos de infantaria Ferr ando .Ioaqu irn Orestes Gonçalves
João Pereira Cassis .Iúni or José Francisco Piçarra .JOSf
Manuel Dourado Mende-s Manuel Gonçal ve s Pega (:Manuel
José Cons t.antino Marcelino todos do R I 1
(Despacho

dI?

23

b

de Feveretro

de 1961)

Engenharia

Passou a ser cons iderado nesta situação desde 8 de J ú
neiro de 1961 por ter regressado do Estado da Tndl.B
onde se encontrava destacado o 2" sargento d enO'enha
ria António Gonçalve de Oliv('ua do Batalhão de Tele
grafistas (Despacho de 1~ de Fevereiro de 1961)
3

Pas agem
ú

situação de dlsponi~iL' ~nô

Quadro d

.er\iço de 1aterLf~

10e
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Passou a ser considerado
nesta
s i tu ac Fo , desde 7 de Fe20• meco radio, .. , Henr-i,vereiro
de 11)61 o 20• sargento
que da ().Jstódia Maia, do H.A.L. 4.
(Despacho
de 1 ele Feuer ei ro de 1961)

4 - Passagem

Tropas

ás

LicencIada

....

Passou
a ser considerado
nesta
si tuaç âo , com passagem
ao D.H.M. 18 desde 1 de Janeiro
de 1961 o :{o. sar en to
20• meco electricista.
José
dos Santos
Co rde i ro da
n.A.G. 1. na s i t.uaç âo de di sponi hi l idade e, su sen te defi
ni ti v amen te no Can adá,
(DespachD de ~ de Fevereiro
de 1961)

I V - PRor~oçíiF~
A

J •

do Qr.ar.lro Permanente

Sargentos

1 - Ministério

do Exército

Quart.é i.s Cener ai s
(',ornando Ter ri toriat

Indep enden te dos Aço

es

Furri e l 2°. mec, rud iomoutndo r , o l", cabo aj udan t meco
rad iomolltador
.Iosé Inverno Amado, do 2°. .C.A.\~., contando a ant igu idadr- desde 28 d .lnue i ro de 19f1, com di
rei to aos vencimentos
elo actual
posto o pa rt i r da mesn ..
data.
Pns sa a v enc r II ln v rua 'Pessoal
dos JUOdlO
aprovados
por Lei'
(na. 1 do flrl:0. 3170. do Cnp. 80. do
Orçamento do ,1.E. ).
(Desp acho de 24 de Fevereiro
de 19{)1 J
de ell!-(' nhar.i a tr'allsllli sê> s, o ]0. cabo 'i!' ílio
~~endonça Per i
con t.ando
an i ru idnde ti d
6 cI .l
i
d 19(11,
di I't
in.un
actual
posto
1\ pa rt.i r da III esma dnt.n , VeIH.I'
P ln
"Pessoal
de nom ação vi ta I í(:i II II1 ~Ir dos Ouad I () , •
(Despacho de 16 de F~vpr~lr) de 1961)
Furriel

(~l'eg(írio

1'0,

aue

r

o

II

com

2

Mini.

ito

t{1'11l

ao

"v

do rxél'l'it.o

enc

3<1 Série
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Fscolas Práticas das Armas e Serviços
e Unidades do Exército
a - Infantaria
Furriéis 2°s. mecanicos radiornontadores os lOs. cabos
ajudo meco radiom abaixo designados, contando a anti
guidade desde 28 de Janeiro de 1961, com direito aos
vencimentos do actual posto a partir da mesma data e
passando a vencer pela verba Pessoa] dos Quadros apro
vados por Lei (no. 1 do artO 317°. do Cap. 8°. do
Orçamento do M.F. ).
2

• Begi.men to de Irifon tori a nO

Armando dos Santos Brardo; e Francisco Barreto Afonso
do R.A.L. 1.
Regtmento

Silvério Marque

de Infantaria

nO

7

da Silva, do R.I. 12.

Regtmento

de Infantana

Francisco Podri gues Lapei 1'0
Regimento

nO. 10

do G. O. C.C.•

de Infantarta

nO

12

José Maria Nunes, do H.A.A. F.•
Ratalhi70

Abel da Silva Ferreira
Batalhão

de Caçadores

do R.A.A.F ..
de Caçadores

Jerón~mo dos Reis, do R.1.
Batalhão

de Caçadores

de ~

b
Furriél..,2°s

nO

6

5.

Clemente José Trindade Pisco
(Despacho

nO. .ri

nO, 8

do R.A.A.F

de Fevereiro

de 196t)

Artilhari(l

mecanicos rudiomon t ado res

os lOs. cabo.

3a. Série
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ajudo mee. radiom. abaixo designados, contando a antiguidade desde 28 de Janeiro de 1961, com direito aos
vencimentos do actual posto a partir da mesma data e
passando a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros aprovados por Lei" (no. 1 do artO. 317°. do Cap. 8°. do Orçamento do M. E. ),
Regimento

de Artilharia

Ligeira

nO" 3

Filipe Jerónimo Fontes de Oliveira Telha.
Regimento

de Arttlharia

nO. 4

Ligeira

António Flores Soares, do G O. C.C ..
Begimen. to de Ar tilharia

Pesada

nO, 2

António Monteiro Andrade, do R.l. 14.
Grupo de Artilharia

Hermenegildo

Contra

nO, 3

Aeronaves

Ferreira Rico Lopes.

(Despacho

de X) de Feuer ei ro de 1961)

c

Cavalaria

Furriéis 20s. mecanicos radiomontadores, os lOs. cabos
ajudo meco radiom. abaixo designados, contando a antiguidade desde 28 de Janeiro de 1961, com djre~to aos
vencimentos do actual posto a partir da mesma data e
passando a vencer pela verba "Pessoal dps Quadros apro
vados por Lei" (no. 1 do artO• 317°. do Cap, 1\0. do Orçamento do M. E. ):
Regimen to de Lancei ros nO. 2
Manuel Correia Pires.
Regimento

de Cavalaria

nO,

8

Dàrna o Pina Rijo, do ltA.A. F. e I I{dio .Io ' da Co t •
(Despacho de ~ ele Fevcrêi: o de 1961)
ri
Furriel

de engenharia

Eng nh na
t.rnnsmi

õ s , o 10.c ho Ah'l:io

aa.
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Ribeiro Gonçalves, contando a antiguidade desde 13 de
Janeiro de 1961, com direito aos vencimentos do actual
posto a partir da mesma data. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros".
.
(Despacho de 16 de Fevereiro de 1961)
3 - Ministério do Exército
Estabelecimentos Militares
a - Estabelecimentos

de Instrução

Escola Mi li tar de Electromectinica
Furriéis 2°s. mecânicos radiomontadores, os lOs. cabos
ajudo meco radiom., Alberto Maria Josué, do R.I. 3,
Amílcar Correia Gregório, do R.l. 10; Domingos Caeiro
Gouveia Esturrenho do R.I. 16; João Alves da Silva, do
R.A.L. 3 e Luís de Almeida Pinto, do R.I. 14, contando
a antiguidade desde 28 de Janeiro de 1961, com direito
aos vencimentos do actual posto a partir da mesma data.
Passam a vencer pela verba "Pessoal dos Quadros aprova
dos por Lei" (no. 1 do artO. 317°. do Cap. 8°. do Orçamento do M.E. ).
(Despacho de 20 de Feverei~
de 1961)
t

4 - Ministério do Exército
Supranumerários
a - l1ltram~r
3a. Região Militar
2°. sargento 2°. meco radiomontador o furriel 20. meco
radiomontador, José Maurício Geraldo contando a anti.
guidade desde 31 de Dezembro de 1960 com direito aos
vencimentos do actual posto a partir d~ mesma data.
(Despacho de 15 de Fever,''''de 1961)
F~rriel 2°.mec. radiomontador, o l°. cabo ajudo meco ra
dlOr_non.tador,
José Esperança Palma Pereira, contando a
ant1~1dade desde 28 de Janeiro de 1961 com d·. ito aos
venC1mentos do actual posto a partir da mesma 1; La. Pasr
sa a vencer pela verba "Pessoa 1 dos Quadros aprovados

aa. Séri e
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por Lei
(n> 1 do art? , 317°. do Cap , 8°. do Orçamento
do M.F. ).
(Despacho de 4> de Feuerei ro de 1961)

Comando Te r r i torial

Independente

do Es tado

da Ln dia

Furriel
2°. meco radiomontador,
o l°. cabo' ajudo meco
radiomontador,
Eusébio Arnaldo do Carmo Fernandes,
contando a antiguidade
desde 28 de Janeiro
de 1961, com direito
aos vencimentos
do actual
posto a parti r da mesma
data.

(Despacho
R)

de 1961,

de ~ de ~everetro

Sargen tos do Q.Ladro de Compl emen to
Regimento

de Tnfantana

nO, H

20s.
sargentos
milicianos,
os furri~is
miliciano
Ab11io Augusto Pires,
Adérito
Carlos
Ferreira
Afonso
I!ennques
Pires
Pardal,
Afonso Maria de Castro,
All:.erto
António
Justin:i
ano
Alcib:i ades Túho
Fa l c âo Amadeu
dos Santos
Pereira
de Morais
António
Augu to Lombo
António
Em'ircio
Perena
~~artins,
António
Lopes Leão
António Luis dos Santos.
António dos ~antos
Rodrigues
Artur Alberto
Reto, Relnrmino
Augusto de Castro.
El iseu
~enrique
Rodrigues.
,Francisco
de Assis
FerreIra
Francisco
Augusto Carneiro,
Henrique
.Iosé Gomes, .José
António
Parreiral
Ferreira
Dias . .José Au ust.o Praça
de Moura
José
Luis
Esteves
Leonel
Camilo
Augusto
Correia
Luis António Teixeira
Pisco
Luis Jorge Pí re
Correia
Mourfio , Luis Sac adu ra Barreira
/\fol1so
[anue l
lnácio Mazeda Torres,
Manuel Lago Gonçalves
Ha rbo sn
Marcolino
do Nasdmento
Ferrcirinha.
iál'io Adéx'it
Bodr i gues ~'odesto Augusto Rodrigues.
Telmo do .'0 irr.en
to ~~orei ra , Te lmo TeleS dt .Iesus
con t ando fi ant igtInlade
desde 1 de .Iane iro de 1959.
(Desp

acho de 10 de Fevereiro

ltegimen to de Arttlhan.

de1CJf;t

.. l'esada

riO,

J

'

2°. s ar-gen t.o miliciano
os [u r r i i miliciano
.10
narrada
Coei ['O, cont.ando a an t.i ru i.dad d d
de .la
ne iro ele 19SQ (Desp acho de 10 de Fcueri ro de 1961 J
é

Regimcn to de Infan
2°5

sargentos

cur-e io Armando

tllna

de Luondn

mi 11Ci' no
o
flll r iéi
Co r re i , A:lé I i o Te I. I! r

mi I 1 iano~
d r i ru

I
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3a

Adelino
da Silva
Adelino
Sousa Tomás
Adriano Augusto
Franco Adriano do Carmo Leite
Monteiro
Afonso Tavares
da Costa
Agostinho
José Figueira
Fernandes
Ago s t i.nho
dos Santos
Aleixo
Alberto
Teixeira
Ribeiro
Alberto
Venancio
Almeida
de Oliveira
Albino
do Nascimento
Albino Rodrigues
kmt.e i ro Alexandre
de Oliveira
Merino
Cardoso
da Silva
Alexandre
Pereira
da Graça
Allpio
Bodrigues
Pinto
.Almor Podr i.gue s Freitas
Amandio Nunes
Henriques
da Silva
Amilcar
Dias
Amilcar
Joaquim
Sequeira
Aníbal Magalhães
Machado
André António
dos
Santos
Angelo Eli s i o Ferreira
de Andrade
Hodrigues
António Agostini
de Albuquerque
António Alherto
Van' la
Fraga
António
Alves Cardoso
f n t.ón io Alves
Guimarães
António
Alves
Sim6es
Cordeiro
de Oliveira
António
Augusto Dias Pereira
de Lima António Augusto
'erreira
António Brandão Mar t ins Poleno
António Coelho da Rocha
António Escaleira
Rib~l 1'0 António Fernandes
Lima Nunes
Xavier lVlartins
ntónio
da Fonseca IJi lé Curto
Ant.ón i o
Godinho Semião António Gomes Azevedo
António Gonçalves
Lopes Ferreira
An t ón i o Gouve i a Lopes
Antó i o I ~lio
Santa Bárbara
da Fonseca
Te ix e i r a António
Henriques
Curado Mateus
António
de .Je su s D-ias
António
.Joaquim
do Nascim~n~o
Falcão
An t ón i o .Jos~ Rod:i~ue'
Júnior
António
Jullo
Soares
de
lbergarlB
~pInoJa
8arreto
António LUIS Soares de Albe garia
de Figueiredo
e Faro
de Sousa
Tudela
de Lemos e Napole<o Ca::.tel
Branco
António Marques Castelo
Branco Amaral
António Martin~
de Almeida Branco
An t ón i o \lonteiro
An t ón i.o Moreira
Alves
António
uno Pereira
Manso
António
de Oliveira
Ribeiro
Moreira
António Hodr-i gue s de Andrade
António
Rodrigues
Freitas
An t ón i o Rui Bapt.is t a António
da
Silva ~lilhazes
António de SoUS8 Fa l câo Arlindo Brás da
Costa
Arlindo
Cardoso Antunes
Ferreira
~rmando César
de Castro
Armando Gomes Garri do Torres
Armando .Io é
D roga
Armando Lourenço
Armando da • i 1va Per ea rArnaldo
Martins
da Cruz
Armando
dos San~os
Lcston
Martins
Armindo
dos Santos
Cleto
Artur
Madelra
Artur
Oliveira
de Ca sve l h o
t l i o Allgu<!to
Pi r e e
Augusto nal!t:_sta da Costa Pinto
Augusto
ire!'; de lI,loura
A~gusto
Sll110eS Pereira
Júnior
Aurélio
Ilen r i.que s da
SIlva
Rartolo~eu
Cabral
de Aragão da Cost
Correia
de
Lacerda
Vict6ria
Relmiro
Pereira
Pelxoto
Gui~ ries
Bento
Alves
ner olino
do ..
antos
<; I ,lio
Carlo,>
Alberto
Ca l e r e s 'rvelos
C los Albert
··o\çalves
de
Magalhães
Carlo
Il.er o ar-t ins
C rlo
l'
to Perel
í
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r a Castelo
Carlos
Aurélio
Kre i ssemann Pos a de Morais.
Carlos
Eduardo
Dias Pereira
de Lima, Carlos
Alberto
Baimundo de Mat.os , Carlos José Guerra Martins,
Carolino
Antómo
de Trigo de Castro,
Casimiro
da Cruz tv1arques .
Casimiro
Ferreira
Félix,
Celestino
Rodrigues,
Conston
tino Bomos Filipe,
Crispim
Gomes Romio, Custódio
CO~LO
Pereira
Magalhies
Custódio
Dias
da Silva,
David
Manuel de Abreu
Delfim
da Conceição
Gamela'
Vieira
Duarte Augusto Rodrigues
Ferreira
CJOmes Eduardo .Ius t in«
Humberto Gama de Mendonça. Eduardo da SIlva Carregueiro
Elia
Lopes Custódio,
Er c i l i.o Comenda d e Figueiredo
Esme r a l do Ga rc i a Mcnd e s Godinho
F'ugéni o Jná(:io
de
Medeiros
Eugénio de Sousa Pi nhe i ro Eusébio
de Morai
Sandân
de 'ousa
Mart.ins
Fausto
da Cunha Telxelr
Júnior
Fe rnando António
Dan tas Gonça I ves
Fernando
de
Aze\' edo do Esp i rit o Santo
Fernando da Co ta Fe Iüardo
Fe mando Fr aga dos San tos
Fe rn ando He rnan.i d
111S0
Peixe
Fernando
Isidro
de Freitas
Orn e l as
Fernando
[anue l Teixeira
de Amaral.
Fernando
Maria Co r re i a e
Cunha
Fernando
Pereira.
Fernando
dos He i s Ba rbedo .
Fi rnrino António de Sousa e Sá Franc i 5('0 da Gama Franco
Alvares
Guedes Vaz Fr-anc isco José Con ça l ves Trav II 'a
Francisco
.I os
Hod r igue s Franci
sco .10 é de Teve
Francisco
Luis de Sousa Hochn Franci
1:0 ~,arinho
iadei.ra
e Melo
Frnnc isco Bibei ro Azevedo
Fr: ncí.sco do Po ár ro
sa Si lva Marcal., Francisco
Xavier Maria d Av i.l ez arreio
de Sarnp ai o
Fr-anci s co Xavier
Pad r âo Vaz
Gab r i 1
Penjamim
dp Freitas
Gabriel
.lo.
da ~OSL8 Sabino
Guel'l'erro
( rmano Li.haru o da • i.l va Gi l l.e rt,o Te ix i.ro
Lobo Guilh'In11' Ant.ónio ~'olltinho Serra Cnelho
Guilh [TIl(_>
das ['eve'
Ilod r i gu e
Hélio
dos ~ n t o s F rnand
llenri que de Alrre i da Lop
llo r-cu 1 no da Co ta Vi i rtl
Sant i ago
Ileln1J1110
dos Santos
Dalll.iíío Hi nt.z
fOH
o
Vi e i r-a Pibe i ro Iloróclo
da Cor..:ei<;50 ,'rll'L'n
Henrique
José l1asbosn
la Si I 'la e ~il\1sn
.J fi 1'11' Carlo
Lour i r
Gonçalves
,Jaime J'ugnr
Cordell'o
...'olina
e M UI
Jaim'
Filipe
PC$tnna
,Jerónimo
Bih ilo de Graç
Jesus
]f'lllçol'
DIIIIl't
Pu !leGo
Jni'i Augu to Vieg
de Azevedo
Jono napt 1 ta tive
.João Bernardo
da
I]"
Andrade
li, '"'lll'es Lpi ri
JoÃo
nhino
L d 1 ra
.10,
Cebola LlInü JOã(1 Ta11, II
ln
I t.a Sotto
I .lor .To qUl
Alcide
HiL~i ro cabt'ço
Jo qUlm CIH\ lho d •. I h
Srllll.lI!> .Joa ~lIim da COIlC'f" <;ão (;nr.llll'o
Jo 'luim GOMP
do
1,1'1
I'CiCLrO
Joaquir.
GOIlÇ lv s
i
R'b 11
Joaqulm
MÓ1IO ~1ortln
Cri lho J o'pám da i. 1\
1 to
ó
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Jos~ Adolfo
do Natal
Mota
Jorge
Gomes da Costa.
Jorge
Gonçalves
Vieira
Jorge
Pereira
dos Santos,
José Aleano Pires Coelho
José Ahes Pereira
José de
Andrade
Cardoso,
José Ant6nio
da Costa
Ferreira,
.Ios
Ant6nio Guedes Vaz de Sá CarneLro,
José Araujo
Esteves,
José Artur Kreissemann
nosa de Morais.
José
Brito
Faria
Carvalho
Jos~ da Cruz Moreira
José
Oamistocle
Filipe
Jos~ Eugénio da Silva Gomes José
Fernandes
de Castro
José Fernando da Fon~('a
Sampaio
Guimarães
José Ferrão
de Melo Albuquerque
Cardoso
José Francisco
de Parros
Bodrigues
Jos~ Henrique
de
eixas Gusmão José Ismael Abreu de Fre i t as José Luis
Augusto ~~ontez José Lu i.s Madaleno José Manuel Fe rn an
des da Mota 'Io r res José Manuel da Luz de Paula Ferreira.
José Manuel ,~acedo de Dita Simões José Manuel Machado
Lame i r as
José Manuel dos Santos Pereira
José Maria
Fátima Sousa Castro
da Silveira
Portocarrero
Jos~
[ar i a Gonçalves
Caselas
José Ma r i a Bodrigues
Cova
.José Mar t i ns dos antos
José Martins da Si 1 va Trindade
losé ~outinho
Paulo
Jos~ Paulo de Mendonça Amaral
José Pinto Antunes . .José Prudencio
de •'óbrega Aguiar
José Quaresma da Hos a José dos Reis Marques Nav e
José dos Santos Trindade
José Vi.da l .Io sé dos Santos
Viegas
José Torquato.Salvado
Travasso
José Vicente
\breu
de Matos
J6110 Capelo
PIres
Veloso
Jálio
'azareno Quaresma
Júlio
Sé r-gi o Machado da Conceição
~.lizardo
J61io
Varela
Monteiro
Conceição
Leonel
de Castro
Lacerda
Leonel Marques PeLelo d~ Silva
Leonel Seabra de Sousa
Li no ","unes Serra
LUlS Ade l ino
Hodrigues
Luis ('arlos Madeira VaI ente
LUIS Fernandes
Re~s Adão
LUIS Fernandes
SaraIva
de Oliveira
Luis
~ilipe
da Silva e Sousa
Luis José de Pal'a Car\alho
"anueI Alberto dos San tos Seco ~1anue] An iba l Fernandes
~ anue] An t ém o Freita
~Ianue 1 de Castro
'anue) Di a«
';alante
Manuel Fr anc isco Figueiredo
I,ru I Cinllles d
Cos t a Manu,e1 Henri9.ues Gomes \1anue l ,1 lUlm Se t a
Manuel Jose de FreItas
Corujo
~anue
r s~ GamE de
~lendonça
íanue l ~1aria Fernande"
de
anua], Muna
de Gusmão COI reia Arou a MalJue
(' lourd
Guimarães de Carvalh
Manuel Marqu
llÇa es Manue l
Ma~qu~s da Sl_lva
Manuel Me qu i t.a
lanue l d
Gl i ve.i ra MartIns
Manuel Sa rai va \'f
"'''l('1.,C
Quental
\1ário de Alrne i , e .~ontel
ano
da Cruz Sousa Calxeir
un Antór o J" I
, Fe rn an
des Orlando Almeida M nção Or l ando n t un
Sa rvado r:
é

114

ORDFri no EXERC I TO UO

6

3a

Série

******************************.*********** ••*•• ~~.*
••****
Orlando C~nceiçã0 Rodrigues
Orlando Ferreira Gomes
Orlando Manuel Sena Rodrigues
Orlando No~ueira da
Silva Osval~o de Oliveira Merino Cardoso da Silva
Osvaldo da Silva Pinto Paulino Miraldo Ferreira de
Gotiveia Pedro Eurico de Sequeira Pereira Angelo
Pedro Maria Correia da Cunha Possidónio José Pinto
Rafael Baptista Rodrigues
Ramiro Francisco
Baúl
Martins d~ Carvalho
Raúl Marvio
Ra61 dos Santos
Laureano Reinaldo Augusto Pereira Renato ne Carvalho
Sampaio Nunes Renato Guimarães Pereira Ferraz Hodrigo
Rodri~ues da Costa
Roger do Souto Coelho
Rogério
Dario Pina Nunes Rogério Gomes Viega T lha Rogério
Nascimento Gonçalves
Rui Alberto da Silva Sim5es
Rui Alves Lobato Pereira
Hui de Andrade Carnoso
Hui Amálio da Fonsecu Rosário Rui Henrique Ernesto
. Gonz aga Martin Rui do Sacramento Mon t.ei ro da Costa
Salvador José de Figueiredo
amue l Duque AdfíoBaptista
e Sousa Serafim T3randão Ferreira Cu.i.mar âes Sa l.v i.o
Ventura Coelho Moreira da Costa Vasco El i o Fe rnande s
Punis
Venceslau Alberto Victor Manuel da Conce i çâo
Rodrigues
contando fi antiguidade desde] de Janeiro
de 19SQ
(Despacho de tO de fevereiro
de 1961)
Grupo de Arti lharia

de Camp<lJlhq de Luanda

20s
sargentos milicianos
os furriéis milicianos
Antero dos Santos Pereira
mt.ón io José de Sousa AI ve
Rraziel Pedro da Silva
Ilidio Morais Cohen
Jo;o
Eduardo Bapt.i s t a Abreu dos antos José Manuel Cout,o
Rodrigues
Lu 1 s Vasconcelos de Sou fl
1 nu 1 ost
Marques Carolino
Nuno Manu 1 de ~aria Aguia~ d
Loureiro contando a antiguidade desde
1 de .Iane iro
de 1959
(J)e pocho de 10 de Fevereiro
de 1961)
Beginen to de lnfan uiri a de Nompul:«
2°5
sar~entos milicianos
08
furl'6is miliclano
Armando Pinto Nunes de ~á e Melo José 1\1I<!\lSto d
atoS 9
contando a antiguidade desde 1 de .lnn iro d e l()S
(J)espncho de 10 de rever i ro de 961)
('1'11

iro

.'" +ecru tam

to e'

[,,1

i zocõ» ele Luanda

n t.o
miJ i c i an o
o
lur r i i
lat i u d
1 r 1
\b J 1i o do' ti
Acr I io d Cost.a lop"
I t Ilni (I I Ih rt o
811

Abílio

j.(

é

~

3a ~éri~
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Alves Torres
António de Almeida Laborinho
Antnnio
Armando Barroso
António
de Andrade
António t.endes
.Jorge Itodr i.gues
Armando "oreira
da Silva Cunha Armém,c
Nunes Ferreira
Uenjamim de Almeida Lacerda
Carlos
Alberto da Silva Teixeira
Carlos de Freitas
Casimiro
. ~,lachado de ~f;edeiros Celestino.
Inácio da Silva
Fausto
\:art1nS Lourenço
Francisco
Garcia de Faria
.Frederic0
Caetano
Abrantes
Cardoso
Germinal
Vieira
Correia
(; ilberto
de ~.enezes
J acin to Alberto
.J aime Ferrei r a
Lopes Joio Fe~rei~a.dos
Santos.
Joaquim C0nceiç~0 dos
Santos
.Io aqu irn Vi e i r a dos t1e1S
.Torgeunes
Lopes
Jorge Fereira
José Albuquerque
José Al ve s das Neves
José Lopes Paulo [lias da Fonseca
.Iosé Lu is Pi re s Hral?d
.José Maria Ferreira
Sampaio
Josê Maria ~a Fonseca
lavares
José Pinho
.José Hi car do Cardoso de Nápo l es
Lélio
Diogo Jóia
Leonel
V1e~as Marreiros
Flora
Luís Lav i d horges da Costa
Manue I I"}ias Vieira
Vlanuel
da Silva
Salavisa
M~lio Fernandes
Hosado Piteira
lário (sui.do Lacha Hodri I!ues rv ar t.i nho Augusto Pi res
Neno r..i~no da Costa
Pl ac i do ria Costa mi ve i r a ~o~éri()
Vasconcelos
da Silveira
hiLeiro
Sérgio
Lino Alve ...
Agostinho
,T~ofi~~
~esendes, í~orges
Valter
Fernando
Pereira
In ác i o Vi.r i at;o .los€> contando
a antiguidad
desde 1 de Janeiro de 1959
(IJespacho de 10 de Fevereiro
de 1961 )
i

Regtmen to de 1nfan taria

tie Lourenço

Awroues

2°

sargentos
milicianos
os furriéis
milicianos
Alfredo Manuel Faria de Alme i d a .Io sé Lino ti Almeida
contando
a anti~uidade
desde 1 de Janeiro
de 19SQ
Com aulo Militar

de /.:oçwnLique

Caor tei Cenerol:

2° sar~eut~
miliciano
o
furri.l
rn i Hc i auo
Manuel Sabasti~o
1I0mingoll
COHtalHlo :l a.ntigllldndp
desde 1 de .Ian i ro de 1959
(nespacho àe 10 de Fevereiro
de 1961)

V
A)

COlOCACOE'
Sargentos

1

F

e

! ~.

do l,11ad1'oPemanellte

~.·inistério

Ilirecções

TRAr~FFnFIJ

n

do 'xérci to

ias 00

Servi

os

1 rs
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In.reccão

da 1rmn de Transmissões

lOs. sargeJltos do Q.A.E., Carlos de Almeida Beque e An
ténio Cabrita de Oliveira,
ambos do Pat.a Lhão de Tele
grafistas.
(Tte sp aclio de 22 de Feuerei ro de 1961 J
sargento de cavalaria
Di on z i.o de Matos Ferreira
da
4a. Região Militar,
devendo ser ~)nsiderado nesta situa
ção desde 29 de Janeiro de 1Q61. Vence pela verba Pes
soaI de noweação vitallcia
além clos Quadros.
(Despocha de 17 de Feuerei ro de 1.9(1)

2°.

í

2

Ministério
Ouartéis

Quartel

lO. sargento

General

do Q.A.E.
3

da

do Exército
Generais

1a qegtno

Virgolino

~ilitar

Cunha, do R.1. 6.

Minis t' rio 00 Exército

F.scolas Práticas
das Armas e. rvi.ço
Unidades do Exército
n. R M. e
Est.abelecim ntos ~'ili tare'
a
"sco I a Prât

Infantaria
i ca de lnfan

t.ari n

2°. sargento de In f ant ar ia , António Virgilio
,\, ndes
3a. R g i âo ~ilitnr,
dev ndo s r oonsi d rodo n sta . itu
ão
desde 23 d Jnnei r o d 1961. Ven c p la verba
ç

'Pessoal
2°.

de nom ação v i t a l rc ia u l ém dos Quadro
(Despacho de 15 de Fev e ei ro de 1%1)

sargento

r

r-r ado r , .Iosé Augus t.o , do .J. i4.
de 1li de Feuerei ro de t 61)

(Despacho

Fu r r-i e l de in Iun t.u r-i n .Jo sé So nres (,OllÇ. l ve
Região ~ilital' (S '!'tMré C! Prj nc i pe ) d vendo
T'
r-ado n st.a
ituacão d .sd () J Fev r i ro d. 19
pela verba
Pessou l dl II n UÇãtl v i t a.l i.ci
16m
eIro·.
iDespoclu: de 17 de Feuerei rr. ,f,. 1961)

rn

r.
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(nespacho

de 13 de Feuer ei ro U.e 1961./

Fegtmento

2°. sargento ferrador
(Despacho

do P. r. 12.

Artur Adelino Pau.1a

2°. sargento ferrador

nO. f

de Tnfantaria

Heitor José

OI"lS

do R.C. 5.

de 16 de Feuere i ro de 1961 J

Reguneti to de lnfan

tar.i a nO

10

2°. sargento de infantaria

Manue-l ~ftariaParra BulVO da
4a. Pegi ão Mj litar, devendo "~r conside r-ado ne s t a si tua
ção de, ...
e 29 de Janeiro ( . 1'")61.Vence p= la verba Pes
soal de nomeação vi t.al, "
ém ......
s Ouadrms' .
(Despacho

de

de Feo erei ro de 1961)

X)

b.
Regimento

.aval a ria
de (?avalana

nO

3

Sargento ajudante Manuel de Sousa Lencastre do R l. 16,
a seu pedido.
(nespacho de 18 ""e Fevereiro
de 1961)
c
Regimento

Engenhariá
de Engenharia

nO. '2

2°. sargento de engenharia António Gonçalves de Olivei
ra do Patalhão de Telegrafistas devendo ser considera
do nesta situação desde 28 de Janeiro de 1961 Vence
pel a verba "Pessoal de nomeação vi t altci a além dos Qua
d ros"
(nespacho
de 16 de Feve rei ro de 1961)
d
1°.

Serviço de AdminIstração Militar

Grupo de Companhias

de Admtnistraçno

MLlitar

Furriel do S.A M. Agostinho Catalão Gonçalves
da 3,
pegião Militar devendo ser considerado nesta Hituar;
desde 29 de Janeiro de 1961. Vence pe la verba "Pes so: l
de nomeação vitalícia além dos Ouadros'
.
(Despacho de 17 de Fe~ereiro
de 1961)
e

Distritos de Recrutamento e Mobilização

o·nn
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Iri s tr i to de ltecru tamen to e Mobi l i zaçào na

10

sargento

do 1.,; A 1:'

.Tosé Moreira

f

.

2°

R J

10

Diversos

!,epósi to Cera!
sargento

do H I

10

de i.ufant.ar

ia

de Adiuos

.José

da Hosn Conce i çâo

do

11
4

elo Fxérc i to

Ministério

f'stabeleclmentos
a

W>ilitares

E:stabelec:imentos

Pellé.lis

Pre s ídio ",i l t tar
1° sargento
do C A E
lle rcu l ano Ca rva lho Hodr i gues
da fscola
Pr~tic8
de (~valaria
(liesnocho ae 22 de Fevereiro
de 1961)
b

Fsuabe lec imentos

Academia
. 1 c.

sargento

sargento

Mi I t tar

Ie r-rndor .loaquim Maria ele latos
do H C
(Despo clu: de 13 de Fevereiro
de 1961)
iscoto

10

de Inst.ruçiio

3

Cen tro l de Sorgen to s

de ;nfml\.llrio
Isidro
Ferr ira
do II
(I e 'pac/li> de 2~ de Fevereiro
de 19(11)
(;ampo e'e 'lira

I

11>

da Ser ro da Carr e u ei ra

2° sargen to d ar t.i Ih ria Munuel Vicente
loclril-'\ltls
do
Comando Te r r i LOI ;ul huI pcuden t.e ela (;lIiIH~
cl vend 1 ' r'
cons irle rado IH!St,il si tUHC.nO d('sdl 2B ti Fevere i ro de 1 t 1>1
Vence pe l a verba
"Pe s so al dI' IIOIl1'ação v i t.a l i c'i a al ~
dos c...\lUdro
(f)esporl!o de 'lO (:f. Feuerei ro r'
961)

c

"tnL

t

II

nt

Prorlut or

3:1

sé r i e

nRDFr:

no

EXERCI tn N°

B

11 ~

********************************************************.
Laboratório

Militar

de Produtos

Cu imi co s e Farmaceuticos

lOs sargentos
do V A E José Santana e Manuel Salvador
da Cruz' ambos do l° Grupo de Companhias de Saúde
(Despacho de 15 4e Fevereiro
de 1961)
5

Ministprio

do Exército

Supranumerários
a
Regimento

Infantaria
de Iníantaria

nO

1

10

sarp;ento de infantaria
~:ário Hebe l.o Rosa Pires
da
ecção do Serviço de ~~aterial
devendo ser considerado
~rta situação desde 7 de Fevereiro
de 1961 por ter si
nes
. - norma 1
d nomeado para serv~r. como
re f orço a guarn1çao
o Provmcia de Angola nos termos da alínea c) do ar t ?
~~ do Decreto n? U ')37 de 22 de Abri 1 de 1960
(J1espacho ue .<.3 de Fevereiro
de 1961)

f)'

20s sargentos
de infantaria
António Lopes de Almeida
B s Eduardo Joaquim Pernas Bizarro
Nicolau de Jesus
d~a Conceição
os tre~ do Campo ~e .In~trução
Mi~itar
Francisco
Soares de Sousa
da DJ.recçao do Serv1ço de
Pessoal
e Manuel Francisco
Nicolau
do R I
11 por
terem embarcado para a 3a Heg-ião Militar
onde vão ser
vir por imposição
em comissão
de serviço
(reforço
a
\ guarnição normal)
devendo serem considerado
nesta si
tuação desde 7 de Fevereiro
de 196]
(nespo.cho de 23 de Feuereiiro
de .1961)
2°s
sargentos
de infantaria
Fernando .Joaquim Orestes
Gonçalves
do Depósito Ger al de Material. de Guerra
Jos ~
Francisco
Piçarra
do Estado Maior do Fxér c i to .108(;
Manuel Dourado tvlendes do Colégio Militar
Manuel (;,m
çólves Pega do R I 2 e .Toão Pereira
Cassis .Iúm «
UO
fi I I _19 por. terem emb8rcado para a 3a Re~ião Mili tar
onde vao serV1r por imposição
em comissão
de serviç(
(reforço a guarnição norma 1) devendo serem cons ider ados
nesta situação desde 12 de Feverei rc de 1961
(Despacho de 23 de Feverei ro det961)

Inst ruçã«

sa. Série
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OPDEM DO EXERCITO N°. R
********************************************************
Mi li t ar

Academia

2°. sargento de infantaria Francisco Jorge Martins,
Colégio Militar, por troca.
(Despacho de X) de Eeuer ei ro de 1961 J
Colégio

do

Mtlitar

2°. sargento de infantaria Francisco Leandro Amaral, da
Academia Militar, por troca.
(Despacho de 20 de Feuerei ro de 1961)
c

Estabelecimentos
Manutenção

Produtores

Mil

L

tar

l°. sargento do S.A.M. João Antunes Neves, do l°. Grupo
de Companhias de Administração Militar.
(Despacho de "n de Feverei ro de 1961)
Oficinas

1 0. sargento

Cerai s de Fardamen tlJ

do S.A ~~. António Ferreira. da E. P. A ..~.
de 23 de Feu er ei ro de 1961 J

(De$pacho
Laboratóno

Milttar

de Produtos

QJ.imLcos

e Farmaceu ti.cos

lOs. sargentos do S.S .. José do Couto Viejra
do l°.
G.de Companhias de aúde e Miguel Ribeiro dos antos. do
2°. Grupo de Companhias de Saúde.
(Despacho de 13 de reverei ro de 1961)
d

Ultramar

4a. Regi~o

Milttar

Furriel 2° ar t i f ic ser ralhei 1'0,José d s R i
(',orgu
lho, do G C T.A .. Deve s r cons id l' do n sra si tuaçâo
desd~ 15 de Fever iro de ]96] data m que embarcou com
dest ino a 4a. Regjão Mi li t.ar por ter sido nomeado para
serVlr em comiss50 militar vnlunt6ria na Provln ia de
Moçam ique.
(Despacho de16 de Feuere» TO ele 1Q61)

sa série
OROW nn EXERCIT(l N°. 6
~21
**;.*************************************************~**
Comando Terr i toriaZ

Independente

da Guiné

Furriel do S.A.M. Jorge Augusto Pe$soa de Vasc~ncelos, da
Manutenção Militar, por ter embarcado para a c1~ada ~rovincia onde vai servir em comissão militar por 1mpos1ção
nos termos da alínea c) do ar tv , 3° _ do ~cteto 42 _937
de 22 de Abril de 1960. devendo ser cons1derado nesta
situação desde 10 de Fevereiro de 1961
(Despacho de 23 de Feuerei ro de 1961)
VI - CO !CllqSOS,
A)
1

CURSOS E E~TÂGlijS
Concurso.
Abertura

a) Para o posto de sargento ajudante músico, sub chefe
de banda.
Para os devidos efeitos se comunica que desde a
data da presente Ordem do Exército, 3a.Série
está aberto concurso ordinário para sargento
ajudante músico sub chefe de banda, devendo
observar se o seguinte
Anúncio

01

da Abertura

A abertura do concurso será anunciada na Ordem
Pegimental de todas as Unidades na ~'ietrópole
Ilhas Adjacentes e Ultramar a que pela sua orga
nização pertence banda de música no dia imedia
to a que for recebida na Unidade a presente Or
demo
Declarações

02

do Concurso

dos Candtdatos

As declarações dos candidatos devem ser en cre.•
gues
a) Com a antecedencia precisa por forma, que se
guindo as vias competentes dém entrada no Q G
do G M L
até ao dia 30 de Abril de 19 1
b ) As declarações dos candrdat.osdas ~ .••nc ias
\H,tramarinas onde não se.)a Pos sjve l 1\ cons i
tUlção do júri serão enviadas a esta-Repartição
caso satisfnç m a todas as condições õe admis

3;] Sé, ie
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***************************************************8****
são a data de abertura do concurso A estes
candidatos ser lhe ão tomadas em consideração as
respectivas dpclarações devendo ser submetidos
a concurso quando re~ressarem a Metrópole indo
intercalar
na lista do presente concurso
consoante as classificações obtidas e respecti
vas preferencias
Consti

03

de Admissão

ao Concurso

As condições de arlmi ssão dos candidatos a este
concur-so
siio:as conliltllnt.e.
lo arte 436 do
R PP I E
Provas

05

do Júr i

O júri do concurso será constituído conforme a
a doutrina do artigo 4410 do n PP J r e {unclo
nará junto do Governo Militar de Lisboa
Condições

04

tuição

do Concurso

As provas do concurso são as constante~ do art~
4480 do P P I E e subordinadas ao programa
que faz parte do mesmo Regulamento

n

Ct assí ji caciio das Provas

06

A classiíir.açâo de todas as provas bem como a
organização da li sta filial de classi fi caçfies por
ordem de preferencia , compete ao Júri
devendo o
processo ser rernetiJo a Hepnrtiçi'o de ~argentos
e Praças da I) S P qUI. provi denci ará para qu a
referida Li s t a seja r'ubl:icHdll na () E
3a
Sérjc

Tlis/)osições

m

Tii uer so s

C<lSOS não previ stos IH1S presentes instruções
deverão ser obse rvadns as di spos içôes do l~ P r
I C e nltcraçõe
po st.em.o re s nonet rlrvn~nt~ ~s
que constam na no
ci rcu íar n o li 94!IU d J 4
de .Iu l+o le 1947 e Portarias 8 212 de :~O de
!\gOS(;t
e 1935 e 13 595 rle 7 de .lu Iho d. 1051

Nos

Obs

Os candad

tos

de

I !!I ••

t i s I. zer

1\

t

do" as

~311 e
fli,nE
XE!!C!lO ~lo . ~,. *" ,:,,~*,~**~,l~~
************************************.*****
•.•

3g

condições a data da pu bl'Icaçao
~ d a pr esente
O E
3a Série
R)
1

Cursos

Averbamento de Cursos e Especialidades

Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indi~ada" o Curso de Transportes Auto que
funcionou no C I C: A n~ 1 de 7 de Novembro de 1960 a
28 de .Janeiro de 1961 os
Da Arma de Tnfan taria

2 sarg António .João.José da Pa! rua do R I 1
Regular
2~ sarg Joaquim dos Reis Silva do R I 2
Regular
2° sarg kllbal Lopes do R I 7
130m
2 sarg SIlvio Rodrigues ~os Santos Silva
do n r 13 Regular
2 sarg João dos Heis Aljpio do R I 15
Bom
2 sarg Júlio da Conceição Mata do n 1 16
Bom
Furriel João Martins Fialho de Mora's do R I
15Regular
v

v

Da Arlla

•

Artdharia

2" sarg Carlos Gaspar Nogueir<l do R A P 3
2° sarg Francisco José Courela do n A L 3
2~ sarg Arnaldo Duarte do G C A 2
2'-sargAníbal
da Conceição Crespo do R A A F
2C sarg João Manuel Mendes Pinto do R A A F
c
2 sarg Manuel José Inácio dos Santos do R A A

Hom
Reg 1.1
Regula.
Regular

Rom

F Bom

[la A rma de Ca valori a

2° sarg José Esperança

ATransportes
estes sar~entos
Auto
(/lespocho

do G

deve ser

n C r:
verhada

de '20 de Feveretro

Rom

a especialid~u.
de 1961)

Freq~e~tou Com aproveitttmen o E' Com a classific
Çd
.SU~lcIente
o ('urso de lu formo.ao e Ü!>eral1õc'de ( v
lana que funciono\lna Escola Prútica de Cavüaria
dp
de NO\,embro de 1960 a 211 de alleiro de 1961 o 2'" <'to
gento Francisco -Ioão n ~a Costa do n C 7 A ear.e sr .
gento deve SEr a\erLa' ..
1 (>~p~ciuhdude
tl ~ in rormaç-;~s
e Operações 'Ie Cavalari a
(,[Iespacho de 17 de Fevereiro
de 19(;1)
I

r

II..
!I'l;

')

••

Freque rt.ou ('C!'" uo rove i t
n t.o e CO!.1 a classificnçf;o
de
'lcllI • o Cllr& '.~~1ralli'mlS
õt:s . e Cavalaria
que Iunci c
11011 n:
I~scol" !'rál.ica
CP Cavalaria.
de 7 de Novemb ro .
]C)({i a 2~~(IC • ane i ro 'E:; :')GJ, o.,
sargento
'unue l
L{)llio Cordeiro
Saraava , do f!.C. 3. A este sargento
deve
ser avarbada
a especialidade
de 'Transmissões
de Cavala
r1U .
(Despacho de 17 de Eeverei 1'0 de 1961)
Frequentaram
com aproveitamento
e com as classifil..lções
que a cada um se indi ca, o Curso de Carros
de Combat.e
(M 4A/1)
que funcion u na Fsco l a PráL1C'a de Caval ar i a,
de7
de Novembro de 1960 a 28 de Janeiro
d« 1Q61 os
sargentos
abaixo rleai.gnados
2° sarg. Manuel Domingos Fernandes
rla E. P. C
Begn l ar
Fernando José Ferreira
Vjnagre
da EP.C
Suficiente
António Pedro Guerreiro
do R C 7
Pegu l ar
A estes s ar gent.os deve ser averl:ada
a especialidade
de
'Carros
de Combate ,
(Itesnacha de 17 de Feuerei ro de 1!J(1 )
I

AI tf'rações

t')

na Frequenci

a

Al.ati dos 00 (Juu,1ro de Alunos da Esc:ola CenLral de argen
tos
nos termos da a ljnea c ) do artO,23°.
do Decr-eto n>,
40 4~3 le 6 de J!czE'mbro de 1955 o 1°, sargento
1°, me
C8111CO
de v i atu rns de rodas Ant6nio Manue l Moreno. 00 TIa
t al hjlo de T .legrnfistas.
(Ivesoo dio de 'Y) de Feuerei ro de lq61)

:stáp(lS
i

I\L'lnenç5o

d

~css oal

l'orrun nomnr« os p ra
rr-queu t.ar
d Labo r-at.Sr o
Sonitúrlo
IPJ(' t.eve :i1l.C'O
f,
31 '.}111I,,11'O de J9Gl
no
llos i rril í'il it.a r Pri nc ipal (ln lc for',
mandado
nprcseu
t.ar os 2°5. surgem.os
A !11StO , ) 1.
o I!, , • 3 .Io '
de ?lo a ll.Ees
00 1,
I,L
Ant.ónio Autunes
:nrqnfl
da ~ntC ;~I~n nD, 6,
(!Jt'spf1cl!o de ?u de /<"'vert'iro
d 1q61)

. Sp r!

ri

~

.

j

',;"';

For ar- nomeados para frequentar
o es t.áui o de C:;'alade Cpe
raçct.s,
que teve inIcio
em 30 de JaneIro
de 1961, nos
llospi tais ~'ili tares,
onde foram mandados apresentar,
os
sargentos abajxo designados
Hospital
2° sargento
Lucas.

João Sineiro
Hosp i tal Mi

2°

Mtlttar

PrtncipaZ

Canlia e furriel

rT

ir Regi

naZ nO

sargento Anténio Júlio Lopp,
(Despncho de 20 de 't~eretro

Mário Po av i da
1

de 1961)

Foram nomeados para frequent.a
o estágio de Material
Sa
nitário
que teve in1.c\o em 30 de Janeiro
de 1961 no
[)epósi to Geral de 1I1aterial San i tá ~io onde foram manda
dos apresentar
os 2°s. sarg~ot.s
riamantioo
Martins
Itr-az e Valdemar da. Silva Guer-ra
do l' ~I.B 2 e Humberto
da Silva Cardoso
do R. I 15
mespacho
de X> de Feuerei ro de 1961)
Foram norneauos para frequentar
0 estágIo
de Prót"se Den
tária.
que teve ~nIc:io em 30 de J ane i ro de 1961 no 405
pital r.'il1tar
PnnC1pal
onde foram mandados ar '''<>.entr,T'
os 2°s. s ar gen t o s , João Baptista
do H.I\~ P .. Mamlcl
Pereira do 1'.~I.R 1 e António Augusto Coxo do H.M.F. 1.
(Despacho de X> de Fev erei ro de 1961)
Fo r am nome ado s para

frequentar
o es triaio de Radwlogia
qu teve illiclo
em 30 de Janeiro
de 1961 no Hospital
i.:i.dtar
Principal.
onda Icr an. mandados apresentar,
o
?('~ s argen o"
Carmi.ndo dos Santos Almeida do I' M.R. 2
Carlos
Uh'l€! Lohi nr.o
do II ,1. R n", 3 e Francisco
da
Cunha, "O !! .
(I espacho de 2) de Feverei ro de 1961)

r~.c~

.

'II - n~CLA~ACn~s
I

Antlguidade

no Posto

Contam a an tiguiJade
DO act.ua 1 po st.o desde
17 de MM'(
de 1959, os furr;éis
do O.P.
Infantaria
António Ma
ria Mónica Pereira,
do I .1. 1 em comissão de reforço no
Est.ado da Ind.i a e LUIS Gouz aga Mei ra Torres Veiga. do

'ce
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B C

9

na situação

ue disponibilidade

(Despacho

de 23 de Fevereiro
2

de 1961)

Invalidez

Vue no Di:iri 0 do Governo n? 46 211 Sé r i e
de 23 de
fevereiro
de 1961 foi puLlicada
a pensão anual de inva
Li dez concedida
a praça a seguir
mencionaria
estando
já
deduziJa
do desconto
a que se refere
o artW
13° do
Decreto lei 11" 36 610 de 24. de Novembro de 1947 re ti
ficado
pelo ar t "
do Oecreto
Lei nO 39 8,t] de 7
de Outubro de 1951 pelo que deve ser abatido
ao e Iect.r
vo da sua Unidade no dia 1 de Março de 1%1
desde quan
do passa a ser paga pela Cai '8 Geral de Aposentações
e
fica suj e i t a a todas as disposições
reguladoras
dos mi
l i tares
reformados

no

(;rUfJO

.soldado

n"

74/SQ

C

3

de nrugõcs
Heinal

lo

de Angola
612

J)UI'~O

m

Becti f:i cações

'1elão e nar
Decl ara se que se chama An t ôni o Gonçalves
Gonçalves
Melro
o furriel
de artilhari
do
António
na O F n?
3a Série
de 10 de .la
H 1\ A I~ referido
nci ro de 1<161 n pá~ 12

(f)esprlc/w

ele 24 de Fevere

i

ro de 19r;j)

EmrectificuçãodnOF
nO 5 3a .érit.
de 20 de Feve
r e i r o de 1961 pág
99 l.i nha 6 que se refere
ao
s argen t.o do":;
M Fe rnumlo Dinis Hu st.o .irn
do <)C
G C A M
onde se le
Fucon t.r a vse dev
ler.f>
EIlCOIl
t rOt'1l se (llespadlo
de 22 de Feverei ro de 1961)

como
to

,0

Declara
se que o 9
4a I~gião
Mi I it r (' nt r
desde 31 de Dez. 'libra d

vencimentos desde a mesma data e não como consta na O.F
nO 3 3a. Série de 3D de Janeiro de 1961 pág. 57.
(nespacho de 16 de Fevereiro de 1961)
Oeclara se que o furriel graduado artIfice seleiro.cor
reeiro, João Pires Sal~~e1ro em serviço no Comando Ter
ritorial Indepen~enle do Estado da India. tem como uni
dade mobilizadora o P \ L. 1 e não o R.A.L 3. de acordo
co~ a nota circular nO. 6763/MT de 3 de Setembro de
1959 (Nota nO. 339~
Proc 412.212/11 de 8 de Feve
rei10 de 1961 da la Pepartição do E.M.E
(nespacho de 13 de Eeve reiro de 1961)
Declara se que os 2°s sargentos milicianos do Regimento
de Cavalaria n? , 6
érico Miguel dos San tos e Eugénio
José Pereir~ Barbosq ~romovidos ao actual posto pela
O.E nO. 31 3a. Série de 10 de Novembro de 1959 a pág.
733 e 734. respectivamente contam a antiguidade desde
28 de Fevereiro de 1QS9 e não desde 1 de Janeiro de 1959
como se publIcou.
(nespachn de 1'i de Feuerei ro de 1961)
Declara se que terminou em ?7 de Janetro de 1961 e não
em 27 de Dezembro de 1960 o curso de promoção a 20s.
mecanicos radiomontadores como por lapso saiu a pág. 83
da O.E nO. 4 3a Série de 10 de Fevereiro de 1961
(Despocho de ?1 de Fevereiro de 1961)
Declara se que os sargentos a seguir indicados colocados
no regimento de Artilharia Pesada nO. 1 se destinam a
prestar serVIço no Centro de Instrução do Serviço de Ma
terial Sargentos ajudantes chefes mec armamento José
de Almeida Faria e .João Garcia 20s sargentos 20s mec
viat. rodas Manuel António engo Garcia Zacarias Antó
nio da Sil va Mário Afonso Granj o José da Conceiç ão
Lapa Firmi.noJosé Ribeiro Magro e Eugénio Mirandla Fer
reIra da SIlva, 2°s sargentos 20s mec viat lago e
especiais Joaquim Maria Franco Leandro Manuel ue AI
meida e Helder Manuel Marques Antunes
furriéis 20s
mec ..torre _VaIter Faustino Rodrigues Lola e António
MarIa.PemédIoS
sargento ajudante chefe mec autob
FranClscO Soares Cahcal lO. sargento l°. mel'
vi a t
rodas FranCISCO Batista Farinho e Iurrie 1 2° 'II',' armas
lig Aurélio Franco.
(Despacho de 20 de Eeverei ro de 1961 J

[) n E" ID E XF PC I T O ~~..
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33. Séri e

4 - Pefo rrnas

Que, no dia 1 de [arço de 1961, transitam para a situa
ção de reforma, passando a ser pagas das suas pensões
pela Caixa Geral de Aposentações
conforme vem publicado
no Di ára o do Governo n? , 46, 2a ... érie, de 23 de Fevereiro de 1961, os militares
a seguir mencionados,
cuja
pensão anual a cada um se indica, estando já deduzida do
desconto a que se refere o artO. 13°. de Oecreto-Lei nO.
36.610, de 24 de Novembro de 1947, rectificado
pelo artO.
11°. do Decreto-Lei nO. 39.843, de 7 de Outubro de 1954
Regimento
Soldado

Fstanislau

de Infantaria

José

Regimento
2°. sargento

5.688

de Infontorio.

ferrador

nO. 6
21. 384..too

António Jo ~ de Bri to

Fsco la Prática
L". cabo n?

nO. 4

de Infantaria

215/42 Ad-Albino Jos'

Pnpt is a f'

~; iro
Regimento
ro.l':arg.

serralh

iro

de Caval ari a nO. 3
Luís f'aptl

cabo C ns , ljPd

Ins tr i to d
1 0. sarg.

ilva

24.75)

Párl:ar,

August

Iiis tri to de ltecru tamcn
2°. sarg.O. A. E.

ta da

de Arti Ihari a Li iei.ra nO. 1

Regimento
l°.

6.74<t

tu

10.356

e MO/li 1 i :ZflÇ~(]

Haúl .10' qu irn de Sousa
Recrutamento

In:s tr i to de ltecrit

tQJ1l(,rl

v ~

e 10bt hzuçiio

Q. A. E. - h aliei s o do ('

22.51
nO. 6
24.75 ~ ro

11110

to () 10hl 1izcu;iio

2°. sar . ,/.A.F.
Ant6nio Gonçnh'
(nespctclw de 24 de FI'! tJeT'

nO. 1

nO

1
21.91

P. LI

o de '1C)fl1 J

Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do ar t.? , 15°. do Oecreto-Lei nO. 28.*D4, de 31 de Dezembro de 1937, desde a data
que a cada um se indica, por terem atingido o limite de
idade:
Manutençno

p. sarg.Q.A.E.

Militar

António do Carmo Arrenega,
Janeiro findo;
Direcção

l°. sarg.Q.A.E.

da Arma de Infantaria

Ljís dos Santos,
pretérito;
Fscola

desde 9 de

P~ática

desde 12 de Janeiro

de Cavalaria

Joaquim António Choupana, desde 29 de
Janeiro último.
(T'espacho de 21 de Eeuer ei ro de 1961)

l°. sarg.Q.A.E.

Que seja considerad~ na situação de desligado do se:viço
prev~sta na parte hnal do art>. 15°. do Decreto LeI n? ,
28.404 de 31 de Dezembro de 1937 desde 23 de Janeiro
de 1961 por ter atingido o limite de idade, o 2°. saro
gento do Q.A.E. José Albano, do Regimento de Artilharia
Ligeira rr? , 2.

VII

1

I -

Cursos

DETER~I"AÇftFS
Esclarecimento

Esclarece se que o desempenho de funções de ajudante
de mecanico ou de artífice durante um ano a que se re
fere o nO 2 das Determinações da O.E nO. 34 3a Série,
de 30 de Novembro de 1960. pág 1057 e o ano e mei o de
serVIço oficinal
a que se refere as Determinações da
o, E. n? , 20 3a. Série de 20 de Julho de 1958 pág 303
c?mpreende o tempo dispendido a tirar qualquer especa a
lldade ou curso de ada Jtação no PaIS ou no Estrangé1~0
e na frequencia de cursos da~ v~rias especialidddes
mesmo que sej am condiçõe<' de prom- ção Ir eque» ades nas
Esc0las Técnicas do lesppct,;vo rruno ou no!' tahelecl
mentos Fabr i s dependen t a: 00 Ministério do Fxérci to ou
I

13!l

3a

Série

de outro ~'inlstérj o d qualquer das outras Forças Armadas.
(Tvesp acho de 18 de Feve re iro de 1961J

IX - OBITI'APIO
Faleceu em 11 de Janeiro de 1961 o 2°. sargento de en
genharia Nicolau do Sacramento Casquelro Caldeira, do
egimento de Fngenhar i a n>, 1.
Faleceu em 8 de [·evereiro de 1961 o furri.el d infanta
ria AntÓlllO Abillo C~mes do Gomando ~ilitar Territorial
Independente de Timor
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Está Conforme

o Ajudante

Car l o

[i eu 1 Lop

n ral

ela

C,en rn 1

i lva h ir

E." E..)

aI-;o ~o.
MINISTtRIO

11_

DO EXtRCITO

do Exé rc i to

Ordem

ln de Março de 1961
Sua Excelencia o Subsecretário de Estado do Exército
manda publicar ao Exército o seguinte,

..
I - DECRETOS E pn~TARIAS
if·,,··l"':( ,
., III/II
.

,

vÓ.

Portarias

Manda o Governo d~ República Portuguesa
pelo Ministro
d Exército condecorar
a tItulo póstumo
Com a me
dOlha de mérito militar de 4a classe nos termos do ar
t\o 52° do Regulamento da Medalha Militar
de 28 de
M~io de 1946 o primeiro cabo nO 38/60 do Regimento de
Infantaria nO 10 João Maria de Almeida Figueiredo ~i
nistério do Exército 3 de Março de 196] O Ministro do
Exército Afonso de Magalhães de A lmeida Fernandes
Manda o Governo da República Portuguesa
pelo Ministro
do Exército louvar
a título póstumo
o primeiro caLo
n
38/60 do Regimento de Infantaria n
10 .Ioâo Mana
de Almeida Figueiredo porque fazendo parte duma pa ru
lha de reconhecimento que na Provlncia de Angola
n
primeiras horas do dia 6 de Fevereiro findo sofreu um
ataque se comportou apeSrlr de gravemente fe id0 d
f'orma a evidenciar r."uitavalentia e sp ir-itr, de 'lar 1 fó
cio e alta noção do dever militar contribuindo a'sim e
de forma notável para o rápido aniquila'nento da for fj
atacante MÍlli -t ér i do Ex'rcito
3 de Março de 19':
O
Mimstro
do
Fxército
Afonso
de
fr,'llgalhães
de Alm ,'a
Fernandes
?

Manda o Go rno Ia Repúl11C
Porruaues
r . Mini t rn
do E ército
ondeco R
,t tulo p6stu~,
~o~ ü mp
dalha de mt:>rüomi it,r de 4a ela se nos temos do a
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tigo 52°. do Regulamento da Medalha Militar,
de 28 de
Maio de 1946, o primeiro cabo nO. 273-F do Regimento de
Infantaria
nO. lO, Manuel Batista
da Costa. Ministério
do Exército 3 de Março de 1961. O Ministro do Exérci to,
Afonso de Magalh(íes de A Lmeula Fernandes.
Manda o Governo da República Portuguesa,
pelo Ministro
do Exército.
louvar - a título póstumo - o primeiro cabo
nO. 273-E do Regimento de Infantaria
nO. lO, Manuel
Batista da Co st a, porque fazendo parte duma patrulha
de
reconhecimento
que na Província de Angola, às primeiras
horas do dia 6 de Fevereiro
findo, sofreu um ataque, se
comportou, apesar de gravemente ferido,
de forma a evi
denciar muita valentia,
espirito
de sacrifício
e alta
noção do dever militar.
contribuindo
assim e de forma
notável para o rápido aniquilamento
da força atacante.
Ministério
do Exérci to, 3 de Março de 1961. O Ministro
do Exército, Afonso de Magalhães de Almetda Fernandes.

II - MUDANCAS DE SITUAÇÃO
A) - 8argen tos

f.Í.)

Quadro Pennanen te

1 - Passagem à situação

de Supranumerários

a - OIadro da Arma de Infantaria
Passou a s e r considerado
II
ta situação
desde 7 de Fevereiro de 1961, por ter enbarcado para a 3a. Begião Militar onde vai servir por imposição em comi s ão de serviço (reforço 11 guarn i çlío normal) o 2°. sargento de ln
fanteri.a José Vaz Martins, do R. T 1.
(Despacho de 23 de Feverei m de 19fi1)
b - Qoadro

de Amanucnses do Fxérci to

Passou a ser considerado
nesta
i tuação d sde 12 de
Agosto de 1900, por ter embarcado para o Esuado da lndia
onde foi servi r voluntári amente em comi s são d serviço
(Reforço h guarnição normal). o 2°. sarg nto 00 Q.A.E.,
Delfim Esteves Lopes, do A.I. 6.
(Despacho de 28 de Fevereiro
de 1961)

III

- PROfllOÇÕES

aa. Série
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A) - Sargen tos do Quadro Permanen te

1 - Ministério do Exército
~recções
nirecção

e Chefias dos Serviços
do Serviço

de Pessoal

Furriel de infantaria o l°. cabo Gaspar José Cerqueira
do B.C. 9. contando a antiguidade desde 15 de Fevereiro
de 1961, com direito aos ·vencimentos do actual posto a
partir da mesma data. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi tal ícia além dos Quadros"" Despacho de Sua Excelência o Ministro do Exército de 15 de Fevereiro de
1961.
Direcção

da -Arma de Tronsmi esg es

Furriel de infantaria, o l°. cabo, Manuel Gomes Amorim,
do B.I. 8. contando a antiguidade desde 15 de Fevereiro
de 1961, com direlro aos vencimentos do actual posto a
partir da mesma data. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros". Despacho de Sua Excelência o Ministro do Exército de 15 de Fevereiro de
1961.
2 - Ministério do Exército
Escolas Práticas das Armas e Serviços
e Unidades do Exército
a - Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

1°. sargento de infantaria, o 20. sargento de infantaria
Manuel Augusto Ferraz. do P. r. 11. contando a ant.isn ida
de desde 13 de Janeiro de 1961. com di reiro aos vencimentos do actual posto a partir da mesma data. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi talícia além dos Qu7
dros",
(nespacho de 28 de Fevereiro
de 1961)
Furr iel de infantaria o l°. cabo, Augusto "e i ei ra Noguelra, do B. C. 10, contando a ant.i gui dade r1 ·«de 15 de
Feverelro de 1961. com direito aos vencimentos do actual
posto a partir da mesma data. Vence pela verba "Pessoal
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de nomeação vitalícia além dos Quadros.
Despacho de
Sua Excelência o Ministro do Exército de 15 de Fevereiro
de 1961,
Regimento

de Infantaria

nO 1

2° sargento músico de 2a classe executante no instru
mento "Clarinete Baixo > o furriel músico José de Carva
lho e 2° sargento músico de 2a classe executante no
instrumento "clarinete sib
o furriel músico Luis No
gueira Rego ambos contando a antiguidade desde 28 de
Fevereiro de 1961 com direito aos vencimentos
dos
actuais postos a partir da mesma data
(Despacho de 28 de Fevereiro
de 19~1)
Regimento de Infantaria nO

3

1° sargento de infantaria o 2° sargento de infantaria
Joaquim Santana Faleiro do R I 4 contando a'antigui
dade desde 15 de Fevereiro de 1961 com direito aos vencimentos do actuaJ posto a partir da mesmo data Vence
pela verba Pessoal de nomea~ão vitalícia além dos (\18
dros"
(Despacho de 27 de Fever ei ro de 1961)
Regimento

de [nfantana

nO

15

2° sargento músico de 2a classe execut.ant
no instru
mento Cl arineue baixo
o furrie l mú ico Leonel Edu rd
Máximo Peças
contnndo a antiguidade d sd 28 de frei 1'0 de 1961 com di rei to aos vencimentos do ac
posto a partir da mesma data
(Despacho de 28 de Fevereiro
de 19(1)
130 ta lhão I ndependeti te tlfl

[11 [on

((ln

ano

}O
sargento
de Inf'an tr ri
2
Al fredo Carvalho Bot lhe da F P I
dade desde 15 de Fev rre.iro d lQ61
cimentos do actual po
pela verba Pessoal o
dros
(ll spaclv; de

'atalhão
2'" sarg
i
llenr

qu

de Coçadore

to co rn e t, i ro
Bnr radae

II

con

t.and

o

nO
lo
28 J

Fevereiro de 1961, com direito aos vencimentos do actual
posto a partir da mesma data.
(J)espacho

de 28 de Fevereiro

b
Regimento

de 1961)

Artilharia

de Artilharia

Pesada

'?

nO,

2°. sargento de artilharia, o furriel l-lenriqueJe:ÓIl 'TIO
Dias cont~nd? a antigui~ade desde 2 de FevereIro ,de
1961 com dIreIto aos vencImentos do actual posto a p. r
tIl'da mesma data.
(Despacho

c

de 27 de Fevereiro

de 1961)

Serviço de Adm.inistração Militar

Fsco la Prática-

de Adminis tração

Mi 1i tar

l° sargento da Serviço de Administração Militar o )0
a~ 'ento do Servo Ad. Militar
João Firmino NortadlS
~on~ando a antiguid~de desde 28 de Fevereiro de ~9íl
direito aos venCImentos do actual posto a partIr da
mes
comma data. Vence pela verba Pessoal de nomeação vi a
11cia além dos Quadros
(Despacho

de 28 de FevereIro

de 19R1)

3 - SuPranumerários
a

Ultramar

Comando Terr i tor i al Independente

de Macau

10. sargento de infanta ria. o 2°. sargento de infant. r ia
Manuel Gomes Correia, contando a antiguidade deàde 15 de
Fevereiro de 1961, COm direito aos- vencimentos do a ti a
posto a par t.i r da mesma data.
(Despacho
R,

de

Sargentos

28 de Feveretro

do Q1.adro de OJmplemento

2°s. sargentos milicianos
segui r designadClls'
Regimento

Manuel António

de 1961)

os furri~is

de Infantart'l

nO

m~liciano

~

1.

da Sil a, cont.ando a ant.iguidade de: de

136

ORDEM DO EXERCITO N° 7

3a Sirie

********************************************************
28 de Fevereiro de 1959 (Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 1 1 1960 nos termos do despacho
12 da O E N' 9 la Série de 31 12 959)
Manuel Maria Soares Valente contando a anti~uidade
desde 28 de Fevereiro de 1959
Regimen to de In jon taria

nO 10

Afonso Gomes Cabral António Vicente dos Santos, José
Francisco de Sousa contando a antiguidade desde 28 de
Fevereiro de 1959
Regimento

de Infantaria

Domingos Marques Pastor
28 de Fevereiro de 1959
Regimento

nO

11

contando a antiguiaade desde

de In jon tori a nO 12

António Francisco Varzea
28 de Fevereiro de 1959

contando a antiguidade desde

Regímen. to de lnfrm. tari:a nO

13

António José Rodrigues Machado António Pereira dos
Santos contando a anti~uidade desde 28 de Fevereiro
de 1959
Regímen to de lnfan torva n?

15

Aml.lcarMaria Costa António Lopes Carvalho Prudencio
Fernando Ferreira Vicente .José, ilvério Ve r s: jmo
Branquinho, contando a antiguidade desüe 28 de Fevereiro
de 1959
í

Grupo de A r ti lha ri a de Companl:« de Luondo

Daniel do Espírito ~anta Bodri gu s contando a antiguidn
de desde 28 de Fevereiro de 1959
Regimen. to de Infan taria

de Luanda

Abel Faustino da Graça, Ad lin~ P reira Rebelo Agos i
n110 Carmo dos Rei s Guedes Alexandre
tón i o da G !TIa
Sines Fernandes, AlI r ido Soares da iIvR. lrr,~roti

3a.
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******************************************************
.Nascimento Carpinteiro, Alvaro Augusto Pinto António
Abrantes António Alberto Reis António Claudino de Sá
António Eugénio Medo António Fernandes António Russel
Ferreira António dos Santos Abreu António Simões da
Cunha Basílio de Magalhães Viana Carlos Manuel de
Azevedo Antunes Carlos de Oliveira Diniz Mendes de
Paiva Domingos Rodri~ues de Jesus Grande
Fernando
Botelho Gonçalves Vaz Fernando Pereira de Almeida
Cardão
Fernando Simões Baptista
Gentil Gomes de
Almeida Henrique Alberto Soares, João Alves Calvão.
João José Lopes Veiga João Manuel Caldeira de Fonseca
João Soares de Araújo Joaquim Almeida nossas Joaquim
de Magalhães Araújo
Jorge Augusto Valente de Melo
Cabral, Jorge Luis Subtil
.Jorge Orlando Parreira
ConteI Martins
José Alberto Ovelheira Ferreira
José Alexandre da Luz José Augusto Valente de Melo
Cabral José Carlos de-Matos Sequeira Duque José da
Costa Melo José Filipe Abreu Mendes da Silva José
Henrique Correia de Barros José Joaquim Pires Esteves,
José Manuel Elvas de Menezes de Almeida e Silva José
Manuel da Silva Tello de ~agalh~es Lopes José Pinto
Euséb io J~sé Pin'_o ~'Iendes Luis Alves Pereira
Luis
Manuel Perelra Manuel Alexandre Subtil Manuel Antónlo
Mota Almeida
Mário Celso Viegas Calçada Pereira
Manuel João Loução Maximino António Moreno Nelson
Filipe de Oliveira Magalhães
Orlando Ferreira de
Magalhães, Osvaldo Marques Paulo Bastos Me~Bes, Rui
Luz da Costa Ornelas de Gusmão; Sabino Sebastião Pinto
Silvestre Pires Vasco de Sequeira Alves
Batana

Independen

te An tiaerea

Carlos Char.aiz Ruiz contando
28 de Feverelro de 1959
Regimen to de Arti

lharia

da Madeira

a antiguidade
Pesada

nO

desde

2

Anthony José Sinclair Couto Pedro de Brito ~'lva
contando a antiguidade,desde 28 de Fevereiro de 1959
Regimento

de Infantaria

nO

3

Manuel António Perel'ra,
t d
"
11 11..960
con an o a antlgu

I)e

desde

13~
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Pegtmento

de Infantarta

nO.

4

Francisco
dos Santos
Agostinho,
Joaquim
dos Santos
Didarra,
Manuel Pacheco Morgado contando a ant~guida~e
desde 26 de Outubro de 1960. (Tem direito
aos venci
mentos do novo posto desde 26 de Outubro de 1960).
Regimen to de Ar-ti lhori a Ligeira

nO. 2

António Gomes Filipe,
Carlos Miguel Ferreira
Moreira
da SIlva
01amantino
Bicho Nunes,
Herculano
JO&~
Fspiridiio
de Oliveira
Joio Varandas Martins
Manuel
Francisco
Pinhal,
Manuel Gomes contando a antiguidade
desde 29 de Fevereiro
de 1.960·

IV - COLOCAÇOES
A)

E TRANSFEREHCIAS

do QUad10 Petmanen te

Sargentos

1 - Ministério

Di recções
In recçiio

e Chefias

do Exército
dos Ser-vi ços

da Arma de Transmissões

lOs. sargentos
do Q.A.E.
Armando do Carmo Tavares
e
João Raimundo Penha
anhos da extinta
Inspecção das TTO
pas de Transmissões.
I"lespacho de 27 de Feuerei ro de 1961)
Direcção

da Arma de Engenharia

2° sargento
do Q. A. E., António Moreira dos San tos
extinta
Inspecção das Tropas de Sapadores.
(Despacho de 28 de Fevereiro de 1961)

2
Escola."

Ministério

do Fxército

Práticas
das Armas e Se rv iços
e Uinidades do Exérc:i to

a
Regimento

Infantaria
de Infantaria

nO. 6

da

3a Séria
'
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2° sargento músico de 2a
mento Clarinete Alto Mib
(Despacho

classe executante no infotru
José da Silva Gomes do 'R I 1

27 de Fevereiro

de

Regimento

de Infantaria

de 1961)
na

15

Amilcar Nogueira da Silva
2" sargento 2C mec radiom
Félix do Comando Territorial Independente dos Açores
(Despacho

de

24 de Feveretro

2° sargento músico de 2a
mento Clarinete Alto Mib
(Despaçho
Batalhão

de

de 1961)

classe executant.e no instru
António Montes do R I 6

27 de Fevereiro

Independen

te de Infan

de 1961)
tario

na

19

Furriel de Infantaria ·Luts da Si.va do Comando Territo
rial Independente de Macau devendo ser considerado nes
ta situação desde 6 de Fevereiro de 1961 Vence pela
verba Pessoa] de nomeação vitahcia além dos Quadros
(Despacho de 1 de Março de 1961)
b

Artilharia

Regimen to de Arti

lharia

Ligeir.a

na

4

20 sargento 20 mec viat rodas Manuel Ferreira Car
reira da 3a Região Il1ilitar devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Fevereiro de 1961 data em
que embarcou de regresso a Metrópole Passa a vencer pe
la verba Pessoal de nomeaç5o vitallcia além dos Qua
dros (na 2 do ar t> 317 do Cap 8" do Orçamento do
ME)
(Despacho de 1 de Março de 1961)
Grupo de Arti lharia

('{ln t ra Aeronaves

2

na

0

.Furriel 2
art serralheiro Victorinú Ferreira da .iJva
da 4a Região Militar devendo ser considerado nestft 81
tuação desde 29 de Janeiro de 1961 data em que'embarcOl1
de regresso a ~etrópole Passa a vencer pela verba P s
soaI
de nomeação vitalícia al~m dos ~ladros (nO 2 d)
O
art
317
do Cap 8
o Orçamento do ~1E )
(Despacho

3

de 2R de Fevereiro

de 19(;1

~1inistério do E 'érci.to

I
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êt

Estabelecimentos

Militares

Estabelecimentos

de Instrução

Campo ile In s trução

2°

sargento

Mi l t tar de San ta Marganda

de cavalaria

Fernando Pereira nodriguec;

do Grupo Di v:is i onár i,o de Car-ros de Combate
(Despacho de ~2 de Feveretro
de 1961)

b

Diversos

Iveoôs i to Cera l de Adtdos

lc

sargento de m fant.ania João Nlanuel Borges
(nespacho de 1 de M'lrço de 1961)
4.

'1inistério

do

fxérci

do R 1

i

to

Supranumerários
ln f'ant aria

a

Begimer: to de lnfnn taria

na

1

sargento de infantaria José Vaz Mar t ins do H I 7
por ter embarcado para a 3a negi50 ~ilitar
nde vai
servir por ímpos i ção em comü;são d~ serviço (r-eforço
a
guarnição 1Iormal) devendo ser cOllslderarlo n sta l.tu
ç ão desde 7 de Fevere i 1'0 de 1961
(Despacho de 24 de Feverei 1'0 de 1<)61)
2"

b

CavalAria

Grupo Di vi s ioruir-io

de Carros

de Comba te

2('<; sargent.os d cava I ria .l o sé Dias .lorge e
Pedro Guerr·j 1'0 ambos (lon C 7
(Despacho de 2'2 de Feuer ei ro de 1961)
c
Comando Terri

n t óni.o

Ul t.ramor'

toruxt Independen

te da Gutll~

2'
s a rgent o 1.> ell~ sap do e. Lm. I ldt fon sn (r
Pon' e, da E I E
po t r pInhal' do "ar a C1 t· ti
v:""'"
... ,,1... vai se rvi.r
Ir c rllj suo mi li t ar normn l

noS

3a

Série
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termos da al1nea c) do artO 3° do Decreto 42937 de 22
de Abril de 1960 devendo ser considerado nesta situação
desde 25 de Fevereiro de 1961
(Despacho de 1 de Março de 1961)
Comando Terrttorinl Independente

de Cabo Verde

1C

sargento de en~enharia Francisco Costa Soares do
F
devendo ser considerado nesta situaçio desde
25 de Fevereiro de 1961 por ter "ido nomeado por impo
Slçao para ir servir em comissão militar nos termos do
Decreto 42937 de 22 de Abrjl de 1960
(Despacho de 11 de Fevereiro de 19h1)

BSe

V

COHCURSOS

. CURSOS

A)
1

E fST~GIOS

Cursos

Nomeação de Pessoal

Foi ~omeado para frequentar o curso de método. de ins
trusao na ~scola ' lat1ca de 1nfantaria o 20 sargento
de 1nfantar~a António l{orácio Leitão daquela Escola
( espacho de 27 de Fet'p.reiro de 1961)
2

Averbamen to de Curso

Frequlhentar~m~Om aproveitamento
com as classificações
que
es vao
d' d
'
f
~n rca as o curso de sapadores de m f'ant.a
de N que b unCIonou na Escola Prática de lnfantaria de 7
em ro
ReI
F ~e 1960 a 2fl de J ane'i ro de J C)61
R I 7 2~rrlel JOaquim dos Santos rasteIa Regular
R 1 13
Sarg Man~e~ Fr, nci sco An t.unes
Hegulnr
R I 14
AntonlO Vaz
Begl,d~r
R I J5
l~luel Augusto Bravo Piedade~ f:c~ent
BelO
Furriel
Tomé Luís eve s
\lÍlclent
A est;
António Manuel Paço
Ao. l'
d
S es sargentos
dev
er averb. da a e spe 18.1 da
apador de Infantaria
(IJespacho de 2 de Março de 1961'
p

°3

t r ro

7 de.

~::Ult
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R I 13
l,sarg. Eduardo Alcino Ferreira
Suficiente
R I 14
António Augusto Martins
Suficiente
R I 15
Joaquim Gonçalves
Bom
R I 16
Furriel António Rodrigues Mib~el
Regular
A estes sar~entos deve ser averbada a especialidade
Referenciação e Tiro (Infantaria)
(Despacho de 2 de Março de 1961)
Frequentou
de 8 de Maio a 17 de Julho de 1953 com
aproveitamento
o curso de Comunications chief cours
o 2° sargento Alvaro dos Santos Hosa do Batalhão de
Telegrafistas
A este sargento deve ser averbado aquele
curso
(Despacho de 3 de Março de 1961)
Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas o curso de munições de artilha
ria que funcionou no C I S Material de 7 de Novembro de
1960 a 28 de Janeiro de 1961
E P A
2° Sarg
José Guerreiro da Ponte
Re~ular
Suficiente
R A L 1 Furriel
Manuel Guerra Catalão
R A L 2 l° cabo Ap Gabriel Nunes da Silva
Pinto
Bom
R APl
2° Sar~
António Ferreira
Regular
R A P 2 Furriel
Alberto Teixeira Alves
Bom
R A P 3 10cabo Ap José de Oliveira Fadigas
Bom
B AG 2 1°cabo Ap Alvaro Fzequiel Andrade
Regul~r
A estes sargentos deve ser averbada a especlalldade
Munições de Artilharia

(Despacho de 2 de Março de 1961)
Frequentaram com aproveitamento e com as classifica'õ ~
que lhes vão indicadas o curso de transmissões de arti
lharia que funcionou na Escola Prática de Artilharia de
7 de Novembro de 1.960 a 28 de .J anei ro de 1961
G A C A 2 2' Sarg flui Antonio da i.Iva
ReKUlar
R A L 3 10cabo Ap António Paulo No~ueira
uficient
A estes militares deve ser averbada a e spe c i e l i dade
Transmissões de Artilharia
(Despacho de 27 de Fevereiro de 1961)
Frequentaram com aproveitam 11 o ~ com I\S classificações
que lhes vão indi cnd ...
,>
o curoo de operador de Badn 1\ f
que funcionou no C. I \ \ r:
de 7 .1A Novem aro de 1Q6()
a 28 de Janeiro de 1961
R A A F
2( Sar~ Luis Eusébio nodJ'i~e~ Ouvidio Rew;u
rar-~lj
60 valores}

3íJ. Série
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B.A. A. r.

2° Sarg.

Al bert.o

Serra

Ramos Suficiente(lO
85
valores
averbada
a especialidade

A este~ sargentos
deve ser
Antlaérea
Operador de Radar.
(Despacho de 24 de Feuerei ro de 1%1)

Frequentou
com aproveitamento
e com a classificação
de
'Sufiriente
UI 87 valores)
o curso de Ope raçfie s P C T
e Observações
de Costa
que funcionou no C I. A A C
o
2° sargento fbgério Teodoro Nunes Ferreira
da B.A.C; 2
A este sargento
deve ser averbada a espe6alldade
Cos t,a
Ope rações
P C. T. e Obse rv ações
{Despacho de 24 de Fevereiro
de 1961,
Frequentaram com apro -e i t amento e com as c]assifir.a~~êíe_,
que lhes vão indica 1,,'s (I cu ...., de ln f . f1nb';Õ(~' e O~)> "1\
ções A.A. que funei onou no C. J, A. A. C
de 7 de Nov emhro
ae 190Cl a 28 de Janeiro
de 1961
P A.A F. 2° Sarg
Salvador
\'ent.ura Félix Júnior
Suf ;
ciente
(10 53 valores)
ftA.A. F
José Inecenci o Coito
Sufici en cet Ií) 2
v a lo res ) ,

A este~ sargentos
deve ser averbada
a especialida2e
Antiaérea Informaçc,es e Operações
(Despacho de 24 de Fev erei m de 19(1)
Frequentou
com aproveitamento
e com a e l ass i fi c açâo de
Bom
o curso de Informaçõe~
Observações e Ligações de
Arti lh~ri a ?e Campanha que func ionou na Esco 1a Prát~ca
de Arulhana
de 7 de Novembro de J 960 a 2fl de .Iane i ro
de lq61
o 2°
sargento
Fr-anci sco António Fa r inh a do
B.A.L. 3.
a estes sargentos
deve ser averbada a especialidadp
de
Campanha
Informações
Obse rv açfies e Ligação .
(Despacho de 27 de Feuer ei ro de 1961)
Frequentaram
com aprovei t.amen to e com as c l ass i f' "<lções
que lhes vão indiGadas
o curso de Operações
e P C T
(Artd~aria
.de Campanha} que funcionou na Escola Prátira
de Artdhana
de 7 de No emb ro de 1960 a 28 de Jane I ,

de 1961
Pom
2°.Sarg
Rob~r·t.o oaquim Cnndp'la"
,Iult,
f'om
FuI' rr el A'llé ri 1"0 dn '1 ó1'l a Inéci:
P<>Io
Furriel
Carlos .Jo ;. Cnc1ho
argentos
deve
eJ averbada a e spec i a I idade
Campanha
Úperaç.õl:' e P.C T.
(1) :;pa"hv «
27 de Feverel1'o de 19fi1,

E P.A
F P A
R A.L.l
A e·tes
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Estágios

1 - Nomeação

de Pessoal

Foram nomeados para frequentar o F.stágio de Aperfeiçoamento para Sargentos do Q.P. que teve inicio em 6 de
Fevereiro de 1961, na Escola Prática de Administração
Militar
onde foram mandados apresentar
os sargentos a
seguir indicadms 2°. sargento Armindo l~nçalves Camei
ro do 1°. G C. A.M. 2°. sargento graduado Bodo lfo Banha.
do 2°. G C.A ~
furriéis Ant6nio Manuel Figueiredo
Trindade e José Joaquim Janeiro de Sousa Gomes ambos da
E.P.A.M..
.
(Despacho de '27 de Fevereiro
de 1961)
2

Frequentou

Ave rb

anen to de Estág.io

com aproveitament.o e

('0111

a cl ass i ficação d

Rom (15 A valores) . o estágio de Preditor Electrónjco
que funcionou no C I A.A C d 2 de Novembro de 1960 a
28 de Janeiro de 1961, o furriel José Francisco [a lvei rc
do Centro de Inst.rução de Artilharia Antiaérea .,Co~ta.
A este sargento deve ser averbado a~uele estágio não de
vendo ser averbada a especialidade.
(Despacho de '27 de Fevereiro de 19fi1)

V I • OECLARAçn FS
1

Rectificações

Nula e de nenhum efei to a colocacãc no Comando Ter r i to
rial Independente do Estado da Indi a do 2°. s arg nt.o do
Q.A.}', Delfim Es t.ev s Lop s do S c rct ar i adn (; ra l da
Defesa Nacional
conform
f'o i puhl icado na O. E. nO. 24
3a. Sé t 1 e
de 30 d A osto d 1960
(Despacho de '28 de Fevet ei TO de 19R1,
Decl ara se qu o 1')0. sa rg nt.o mi 1i C!Í ano do B C. 3 Lui
Manuel Gusm50 Ga i vão QU(!l!'()Z de Melo Sou a Pinto
r-on s
t nn t e da O.E. nv • 36
3a Sp.rie
. de 20 d Dezembro
de 1960 pág. 1092. p as sou
.n. nO. 1 11"0 8)
11 TtM. nO. 15 conforme
fOl nuh licndo
1(1

(Despacho de ' de
Dec lain

fi

que o 2° ...

Mrl1·r.n

Ig nto

()

d

19fil)

de iu f'unr.ar-i.a .JoNo C boi

3a. Série
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Tavares Folgado, foi colocado no Depósito r~ral de Adidos e não na DQrecção do Serviço d~ Transportes
como
foi publicado na O.E. nO. 5 - 3a.S~rie ~. p'g. 94 de
20 de Fevereiro de 1961(Ivesp acho de 1 de Março de 1961)
Declara se que o furriel Humberto da Silva CaBdoso pertence ao Regimento de Infantaria nO. 15 e não ao 20.
G.C.S. como consta da O.E. nO.5
3a.~rie·
de 20 de
Fevereiro de 1961 pág. 97.
(1)espacho de "7 de reverei ro de 1961)
Nula e de nenhum efeito a colocação no Grupo Oivisioná
rio de Carros de Combate dos 2°s. sargentos de Cavala
ria Am~rico Rodrigues Patata e Francisco Pereira do Bo
sárIo Santos ambos.do Regimento de Cavalaria nO. 7
como consta das O. E. nv . 36 e 37
3a Série
respecti
vamente de 20 e 30 de Dezembro de 1960.
(Despacho de ?2 de Feuer ei.ro de 1961)
Declara se que o 2°. sargento miliCIano do Grupo de Ar
tilharia de Campanha de Luanda Joaquim Ferreira Campos
promovido ao ~ctua posto pela O.E. nO. 3
3a.S~rIede ~ de .Iane i ro de 1961 a pág. 57 conta a antiguidade
e tem direito aos vencimentos do novo posto desde 30 de
Junho de 1960 e não desde 31 6··'60 como se p ibl.i cou
(Despacho de 24 de revere 10m de 1961)
2

Refosnas

Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viGO, prevista na parte final do artO. 15°. do Decreto.
Lei rr? , 28.404 de 31 de Dezembro de 1937 desde a data
que a cada um se indica por terem atingido o limite de
idade
Regimento

l°. cabo

n>.

DistrLto

1°, sargento

103/59 Pd.

de Infon tari a n>.

Joaquim Augusto Jorge L~. des
de 23 de Fevereiro de 1961.

de Recrutamento

do

Q.A.E

1'2

e Mobilizaçno

Albertino Ant;/nJ'
desde 3 de Fe erc

nO

14
Hom ano

de 1961.
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3

Vencimentos

Declara se que o l° sargento 1° artífice serralheiro
António Augusto da Silva
do Regimento de Tn Fant.a ri.a
nO 1 passa a vencer pela verba Pessoal dos Quadros
aprovados por Lei (nc 1 do art ° 317° do Cap 8" do
Orçamento do ME)
desde 1 de Março de 1961
(Despacho de 2 de Março de 1961)
Declara se que o 2° sar~ento ferrador Ernesto da Silva
Carvalho, do Hospital Militar Veterinário
passa a ven
cer pela verba Pessoal dos ~ladros aprovados por Lei
desde 1 de Março de 1961
Declara se que passam a ser abonados pela verba Pessoal
dos Quadros aprovados por Lei
desde 1 de Março de 1961
os seguintes sarg ntos
In Iant.ar-i a
Furriel

Francisco Prata Fi alho
Joaquim dos • ant.os Cast la
António Martins Grilo
António Carlos de • usa
Silva
Armando Martins Magalhães
Joaquim Ramos Gata
Manuel Joaquim E caleira do Espirito
Sant.o

José Alves Marques
.
An t órri o Abel Apolinário C st.anhe ira
João Hi cardo Afonso
2° Sarp; António Brás
Artur Gonçal ve
João F.m:ídioMestre n -i d
.José Bodr i gu '8 ~ chado
Mj gue l rIocha
Manuel Conça lvc riu Cru« MI\ li I!,ã •
Júlio Per .i 1'a
Manuel ,lorio\1\1 rra
João "arrigas FibF'
Manuel Anuón io Pr to
Franci '10 H Iae t I~ dr i II S
.Ioiio dI! G U\' i n
António Vir' I'\') ~1t nd

n

I

n

3
5

R I 7
R I 11
R I 14
R 1 16
R 1 16

nC

6
R C l()
n F Almada
nI I

nI
fi I
n 1

3

T
nI
I~ T
T
R I
n I
fi I

3
~
5
G

n

u

3

8
11

'\

amo

C 1 CA 2
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2cl Sar g

Ventura Dias da Silva Cunha
Albano Pires
Rui Augusto Sousa
Elvira Marques Go~es ~eto
António de Jesus Oliveira
Alfredo dos Anjos
Manuel Rodrigues
António Marques Ladeira
João
avares Folgado
Rogér1o de ~usa
Horácio Lopes da Carvalho
Abílio de Jesus
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n G Adidos
O
O
O
O

G
G
G
G

Adidos
Adidos
Adidos
Adidos
C I OE
CIOE
DSP
O S Transp
O S Transp
C T S Carregueira
O R

M

nO

3

Artilharia
Furriel

Victorino Gon~alves da Cunha
Manuel Panacho Carnide
Manuel Maria da Silva
Rafael Marques
Manuel Domingues Filipe Pereira
Joaquim Fernando Teixeira Lopes
António Jo~é Esperança Pereira
Albino Eduardo da Silveira
Francisco Defesa Gomes Frade
José CNerreiro da Ponte

R APl
R A P
E P A

3

R A L
R A L

2
3

H A P 2
G A C A 2
GAr:A

2

E P A

ePA

Cavalaria
Furriel
I

2° Sarg
\'

"

Alonso do Rosário Malhado
RL
1
José António BaJ anca Valéria
RL
2
Francisco Ramos Esteves
RL 2
José de Oliveira Marçal dos Santos
2
RL
Victor Manuel de Lima
RC
6
Fernando Severino Lourenço
7
RC
António José Fernando
RC
7
Rogério Casimiro da Mata
RC
7
António dos Santos Martins
7
RC
Manuel Sebastião
RC
fi
José Cabaço Morgado
C I M Sta Margaridh
João António da Saúde
I A EM
António Alves
Acad Mil
Emílio Augusto Fernandes
Acad ~\l
José Augusto Barroso de Oliveira
r r c » 3
Elias Maria [i ra
.: (; /2a fi ~.1

3a. sé r i e
nRnH~ no HERC I rn 11°. 7
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Fngenhari a-Sapadores
Furriel

João da Silva Domingues .......•......
José Dias Conceição Marques
Joaquim Tramoceiro Bengala
Joaquim Pereira Panacho .•.••••.•...••

tt

"

F.P.E.
: .. E.P.E.
Q. G. /G.~1. L.
O. G. /3a. A. M.

Engenharia-Transmlssões
Furriel
"

2°.Sarg.

,

"

José Correi a de Figueiredo .•.....•...
António Nunes Ramos..........••.•..•
Armando da Fonseca Pereira .....••.•..
Leonel Maria Chumbirulo.•.•.........•.
~'anuE'l Joaquim Chorão .....•...••.•.•.
AntónlO Mário Pibei ro Pinto .•.......
Candido Lopes Antunes ..•.•..••..•..•
Nltónio Gonçalves de Oliveira
Manuel Fvangelista
Monteiro ...••••..
Augusto (',onça}ves de Melo. . . •. . .•...
Valdemar Martins de Azevedo Cardoso ..
Isaac Boiadas ...•...••......••••.••••
Em.ldio Ferreira
André ...•••••..•....•
Serviço

2°.Sarg.

Francisco
Francisco
Serviço

Furriel

n. T.
n.T.
n.T.
E.P.E,
E.P.F.
OlERET
!l.E. 1
R.E. 2
n.E. 2
R. T.
R.T.
E. P. E.
OIEw.r

de Saúde

Mnchado Leite •.•••...••.•..
Luis Pimenta .•••.••...•..••
de Administração

!l.M.P.
H.,1.P.

Militar

Franc isco Manu I de Abreu Omha .•••..

10.G.C,A. ~

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Está Conforme

O Ajudant

Carlos Mi

11

JCn ral

da
C,~mcrul

1 Lope,

i[va Fr ire

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem
N?

do Exército

fi

20 de Março

publica-se

ao Exp.lcit

de 1961

o seguinte:

I - JUSTiÇA

E nISCIPll~A

louvo ras:
r1nistãrio do Ex~rcito
Repartição de Gabinete do Ministro
por portaria

de li de Março de 1961 ..

ado o correio do Ministro António Bodngues da Silva
Louv la muita ded'r caçno
- e ze 1o evr. denci.a
. dos dtirante a sua
l\ga vida de funcionário civil
deste Ministério.
o 1'Ilasreferidas funções. que desempenhou durante qua
enta anos, e que agora aLandona, por ter sido atlll i
~ pelo limite de idade e para passar à situaç&o de
~forma manifestou sempre um decidido interesse
ew
~em desempenhar as I"issões que lhe foram atribuídas
CD que
aliado a um,~rt(' afável e correcto e acent.u da
vivacidade de esp ir i to o t ornar-am merec dor da stl,n'
e consideração dos seus Iguais e superIores.

II - MUDAMÇAS

DE QUADRO

$'lrgentos do quadro de compLemento
R)

Infantaria:

Tiveram pa 'ageni as trop s licenciadas em 1 de J. neiro
de 1961 os seguint s 2°5.
argentos milici
no
do reglmc:'nto d ii fan t na ns , 10, por terem atingi.
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do 35 anos de idade
Ao distrito de recrutamento
e mobilização
nO
1
Joaquim António Hendino Tavares Gravato
Ao distrito de recrutamento
e mobilização
nO 2
João da Gama Matutino
Ao distrito de recrutamento
e mobilização
nO 6
Manuel Carneiro Manue l Fernando de Jesus Hesende
José do Couto Soares António Ferreira da ilva e
José Tavares da i1va
Ao distrito de recrutamento
e mohilização
nO R
António Helo{ode Sousa
Ao distri to de r e crut.amen to e mobi li z.açÃo n ? 10
Amadeu de \1e1o Amador
José Gomes da Con ce i -ão
Mário da Sj lva Fernandes Manue da Graça 'loreira
António Maria Martins Semedo .losé Evaristo Valen
te da Silva Piru.o e António Bodr igues Pinho
Ao distrito de recrutamento e mobilização nO 15
Amandio lle ~ e lo Pereira Tavares
(Por despacho
de 6 np ~Iarçu de 1%1)
Í

b) Artilharia'
Teve passagem as t ropas li cenci adas
crutamento e mobilização nO 3
1961, por ter atingido 35 anos de
to miliciano .losé Barrou s Caeiro
tilharia pesada nO 2
(Por despacho
de 7 ne Março

e ao di st.rito de re

em] d Janeiro de
idade o 2"
arl!n
do reuirn en t o d ar
de 19fi1

Teve pas sag m as tropas 11 cenci ada e ao di. t rit.o ele re
.Janeiro d
crlJtamento e mobil:izaçõo
19 em 1
argen
1961 por ter atillllido35 anos de iJade o 2°
d hu I
to miliciano .JoíioFe rnend Bo rge ('lOuça! ve
ria de artilharia de co ta nO 2
(Por despacho
de 7 de Mflr~'o de 1%1)

ue

,,0

II I
~argentos

Abates

UllnANCAS OE ~ITIJAçAn
do quadro

permanente

~o ef ctivo do Exército'
Quadro

do arMa de infantaria:

Passou a ser oons ide rado ne ta itu
de 1961 por ter
ido uutlrizutlo

1 d ~ rço
s rv i ço n

3a
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********************************************************
Guarda Nacional Republicana
o sargento ajudante de
infantaria Manuel Pedro Aleixo do regimento de infan
taria n? 12
(por de spr civ» de 23 de Fevereiro
de 1961)

Guadro da at~a ne cavalaria.
Passou a ser considerado nesta situação desde 1 de Março
de 1961 por ter sido autorizado a prestar serviço na
Guarda Nacional Republicana o sargento ajudante de
cavalaria .José.Joaquim Parra da Direcção do Serviço
de Pessoal
(Por despacho de 23 de Fevereiro
de 1961)

Passa~em

a situação

Quadro

de-supranumerário·

da arma de engenharia:

Passou a ser considerado nesta situação desde 8 de Março
de 1961 por ter embarcado para o Estatloda India on
de vai servir por imposição nas tropas de reforço a
guarnição normal o 2° sar~ento de engenharia sapado
res do regimento de engenharia nO 1 António Castiço
Antunes Guerra
(Por despacho de 13 de Março de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 8 d,
Março de 1961 por terem embarcado para o Estado da
India onde vão servir por imposição nas tropas de re
forço a guarnição normal o 2° sargento de cavalaria
José Correia Lopes e o furriel de engenharia transmis
sões José Cnrreia de Figueiredo ambos do batalhão de
telegrafista:;
(por despacho de 13 de Março de 1961)
IV -

PRflMOçies

Sargen tos do quadro

permonen te

Armas e servicos·
Di recções

e che t las dos serviços

Na dependincia

e outros

~I

,Ii.antos

do vice chefe do Estado Maior:
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Chefia

do serviço

ds reconhecimento

Série

de transmissões

Furriel
de engenharia,
o l°. cabo Fernando Tavares Ribeiro,
do batalhão
de telegrafistas,
contando a antiguidade desde 15 de Janeiro
de 1961, com direito
aos
vencimentos
do actual
posto a parti r da mesma data.
Vence pela v erb a "Pes soa l de nomeação vi ta] iel a além
dos Quadros".

(Por despacho
Escolas
práticas
de instruçâo

de 10 de Março de 1961)
das armas
e unidades:

e serviços,

de Infantaria

na.

centros

ln f an t ar i a:
Regimento

8

JO.

de infantaria
sargento
de infantariu
o 20• sargento
José Augusto Fi gue i ra, contando a antiguidade
desde 15
de Fevereiro
de 1961, com di reito
aos ven imentos do
actual
posto a partir
da mesma data.
Vence pela verba
"Pessoal de numeação vi tal íc i a a lérn dos Quadros' •
(Por despacho de 13 de Março de 1961)

Regimento

de infantaria

nO. 13

l", sargento
de infantaria.
o 2°. sargento
de in Fantar-i I
Manuel Gaspar Alves, contundo a antiguidade
desde 1 de
Março de 1961. com direito
aos v enc im ltoà do actual
posto fi partir
da rnesma da t.a, Vence-pe l.e vere
'I>
soa I de nomeação vi ta I lcia a lém dos Qundros '.
(Por despacho
de 13 de Março de 1961).

Batalhão

independente

de intants

r ia

n". 18

2°. sargento
músico de 2a. classe execntant
no instru
ment.o "el r i net,e Si1:", o furriel
mús ico .José Joaquirn
da Cosr.a, contando a ant.i gui darle desde 2fl de Fevereiro
de 196L com di re i to aos vencimentos
do act.u 1 posto
a partir

da mesma d at.a,
despocho de 7 de Março de 1961)

(Por

Bat al hân indeuendente
2°.

SEI rgent.o

músi co

de 2.

de intant

ar l a na.

cI (I se execut.nnze

110

19
ins t ru

3 a sé ri e
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mento "Clarinete Sib' o furriel músico João Figueira
de Quintal contando a antiguidade desde 28 de Feve
reiro de 1961 com direito aos vencimentos do actual
posto a partir da mesma data
(Por despacho de 8 de Março de 1961)
v

2

sargento músico de 2a classe executante no instru
mento 'Fliscorne" o furriel músico José Ol eaár ic na
poso da Camara contando a antiguidade desde 28 de
Fevereiro de 1961 Com direito aos vencimentos do
actual posto a partir da mesma data
(Por despacho de 8 de Março de 1961)

8atalhã~

de Caçadores

nO

G

o 20 sargento de infantaria
António Cardoso contando a antiguidade desde 2 de
Março de 1961 com direito aos vencimentos do actual
posto a partir da mesma data Vence pela verba 'Pes
soal de nomeação vitalícia além dos Quadros"
(Por despacho de 13 de Março de 19G1 )

10 sargento de infantaria

Cavalaria.
Regimento

de lancei ros n°

2

1" sargento de cavalaria

o 2) sargento de cavalaria
Eduardo de Sousa Gomes contando a antiguidarle desue
1 de Janeiro de 1961, com direito aos vencimentos do
actual posto a partir da mesma data Vence pela verba
'"Pessoaldos Quadros aprovados por Lei"
(Por despacho

de 13 "de Março de 196t)

1 ° sargento de ca~alaria o 2,° sargento de cavalaria
~~rio Lopes da SIlva do regImento de cavalaria nV
contando a antiguidade desde 1 de Março de 1961 c m
direito aos vencimentos do Hctual posto a partir da
mesma data Vence pela verha 'Pessoal de noreaçã) Vl
talícia além dos Qua{!ros
(Por despacho de 13 de Março de 1961)

Grupo division5rio
10

de carros

da

combate

sargento de cavalari
o 2
sarg~lIto
lvalaria
José Mo~as da e.·cola pr
c
e cavalar u contando
a antifru'chde desd..8
.J nei.rode 1961 com Jireito
(l

l

ORDErI DO UFRGITO

W'

3a. S~r i e

8

aos vencimentos
do actual
posto a pa rt.i r da mesma dat. .
Vence pela verba
'Pessoal de nomeação vltalícia
além
dos Quadros'
( Ior despacho de 13 de Ma;rr;o de 1%1)

Estabelecimentos
Campo de inst ruc

de instrucão

ão militar

de santa

rlargarldi1

s ar-gent.o de c ava l a r-i a , o 2°. sargento
de cavalaria
Francisco
Maia Diogo
cont.ando a antiguidade
desde 10
de Fev e re i ro de 1961
com direito
aos vencrmen t o s do
actual
posto a parti r da mesma data.
Vence pe la verba
'Pessoal
de nomeaçíio vital:íl
la
lém d
J,hIrO'

]0.

(pO" despaclio
2°

de 13 de Mar o de 1961 J

sargento
de cavalarLa
o fllrriel de cavalorla J050
Alberto
da Silva I ere i ra
cont.ando a ant.i gui.dad
ri"
de 22 de Janeiro
de 1Q61 com di rc i t,o lia. venc imen tos
do actual
posto a partir
de lIICMta unta.
(Por despacho de 13 de Março de t9íi1,

niversos.
Depósito

nelal

de adidos

1°, sargento
'- infant
I U U 20.
urgentu d infantaria
.losé da Ro s n COll<'eiç'io
do re ime nt.n dto illrnntari
nO. 11,contnndo
a ontiguldnde desde 15 de ~e relro
de ]961 ,com d i re i t.o uo venc i munt.o s do 81'\.1101 po to
a parti r da me 'ma d at.a , 'ence pe I fi ve rhn
'ssoal
e
!Iol1'eaçüo vi ta l r ci a a1rrn los Quadros,
(por despacho de 13 de Março de 1CJ(jt)

Supranumerár

tntanta

lOS.

r i a.
Regimento

de infantaria

nO

3

Furriel
de infuncar iu o furri
I gl"lldufldn .Joan ~. rqu
contando
a ant.i gui da f' d
e 1'5 cl
ul ho UI' 1~((_)
di!' ito 80S venc imeu to do a ct.ua
1'0 to
, po rt.ir
rne sma do tn.
Encont.r
• em c orni 8-0 clt> I e Io nço

Fs t ado da Indi a,
(POI'

desp acho de o de

1arço d

1961 J

110

3q Sén e
ORDEI DO EXERCITO ~1° A
161
******~*B**~;***********~**~********~~************~*~*****~
Estaueleclmentos

produtores:
~':'!nutenção

Mi I i tal

lOs. sargentos do serviço de administraçio militar os
2°s. sargentos do serviço de administraçio militar,
Alberto Carlos Macedo Alves António .Iú lio de Melo Po
drigues e Eduardo Almeida da ~ilva Paulo contando a
antiguidade desde 28 de Fevereuo de 1961 com direito
aos vencimentos dos actuais postos a partir da mesma
data.
(Por despacho de 14 de Marx;o de 1961)
O f i C inas -G e r a i s de f a r d amen to
l°. sargento do serviço de administraçio mi li t ar
sargento do mesmo serviço Joio Ernesto Cruz
contando a antiguidade desde 28 de Fevereiro de
com direito aos vencimentos do actual posto a
da mesma data.
(Por despa~ho de 14 de Março de 1961)

o 20
e Sá
1961
partIr

io Ultramar.

GuinIÍ
sargento de infantaria o 2°, sargento de infantaria
José Catarina contando a antiguidade desde 2 de Março
de 1961 com direito aos venCImentos do actual posto a
partir da mesma data
, (pu r desp acho de 13 de Março de 1961 J

]0.

tnola
1°. sargento de infantaria o 2° sargento de infantan A
Pedro Augusto de Mlranda contando a antiguIdade desde
1 de Março de 1961 com di re i to aos venc imem.o , do
actual posto a partir da mesma data
(Por despacho
Sargentoe

Armas e s~rviços:
Engenharia:

de

13 de Março de 1961)

do quadro de complemento

162
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Grupo de comp~nhias

~~ tre~ auto

2°s sargentos milicianos
os furri~is milicianos
Adriano Jos~ da Fonseca 13arros Al"bertino Alfredo
Silvestre Correia Alfredo Guedes Rodrigues
Alvaro
Fernando de Miranda Cardão António .Iosé Ferrei ra He
navente António Larguinho Ferreira António Vicente
Andrea Augusto Costa Pinto Cand i do Alves Esteves
Carlos Orlando Telmo Pereira Casimiro Tavares rarlos
Celestino Pereira Vaz Vitorino naniel da Silva Cor
reia, Ernesto Fernandes Duarte Honório Feliciano A lho
Cachado Feliciano José Pereira Salgueiro
Henrique
Santana de Moura Frnân i Rodrigues Abrantes
Lbr aim
Neves Azevedo
Joio Jacinto Romio Correia
Joaqui~
Coelho Marques Jorge Nobre da Silva José António de
Mendonça Henriques
Jos~ Luis Gomes Franco Leonce
Pecquar t , Lu] s Maria da Sil va ~lota Matias Caclete Cus
tódio Manuel da Silva Carriço Campanha rv'arlUcl Venan
cio Pereira M'rio J6lio Tavares Gomes S6rgio Lau
reano Pintado Gonçalves Vitorino Nunes Assis contan
do a antiguidade desde 28 de Fevereiro de 1959
(Por despacho de 10 de Feverelro
de 1961)

Artilharia:
Bataria

independente

de defesa

de cost~ nO

2°s sargentos milicianos
os furri is mi Li ciauos I\r
cãdi.o Marbal Chamor ro Franei sco Lourenço Homem Gua l
ter Augusto de Azevedo Orlando da Costa Hosa
csi
nando de Sousa Pimen te1 Traj ano Bapt.ista con t ando a
antiguidade desde 1 de .laneiro de 1959
(Por despacho de 10 de Fevereiro
de 1961)
é

v - COlnCA~nES

E TPAUSF~nEJCIAS

Sar gen tos rio quadro

p erman en te

Armas e Serviços'
Ministério

do Exército
Repartição

d. Gabinete

do ~inistério

aa.

sélie

ORnEt-I no EYFI\CITn N°.

P

1~3

********i:**~***********~·**~*~*********~**********~:******
2°. sargento de infantaria José Garcia da Pocha, do regimento de infantaria nO. 1.
(Por despacho de 8 de Março de 1961)
Di recções

e chefi as dos serviços

Na depandencia

e outros

orgãos:

do qUftftll-mestre-gener~l:

Qi recção

do Serviço

de Saúde

l°. sargento do Q.A.E .. Eurico Carreiras Pires. da Di
recção do serviço de,transportes, por pedir.
(Por despacho de 15 de Março de 1961,
nirecção

do Serviço

de Material

l°. sargento do O.A.E. Manuel Nunes da extinta 2a.
Pepartição da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por despacho

ni recç50

de 9 de Marçti de 1961)

do Serviço

de Transportes

l0. sargento do quadro de amanuenses do Exército. Jo~é
Marques Lourenço, da Direcção do Serviço de Saúde por
pedir.
(po r despacho de 15 de Março de 1961)
Di r ecção

do Serviço de Fortificações
e Obras Mi I i tares

i-. sargento .de ~nge~haria António Dia:" Agudo, do Co
mando terrItorIal Independente da GUIné, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Fevereiro'de
1961.
(Por despacho de 15 de Março de 1961)
Regiões

militares

e comandos

ter r r to r l aí s inuep euden-

t es:

Quartéis
üuar

Gener~is:

tet General

da la.

região

Milita'

sargento do quadro de amanuenses do Exércu o Al.her .
to Joaquim Rodrigues Dan t as, do regiment.o de engenha
ria nv , 2.
(Por despacho de 15 de Março de 1961)

)O.
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Ouartel

I'enernl d~ 2~ ReF,iào r,1i I i t ar

10 sargento
do quadro de amanuenses do Exérci to Al rpi.o
C'-ouedes do regimento de infantaria
n(. 1'> (l1pstinll se
a f)elegação da Direcção do Ser vi ço de Fo r t.i f i caçôes e
Obras Militares)
(For despacho de 10 o e l1.'urçv oe 19(1)
1°

sargento
10 mecanico
de m' terlul
crlptogr'fico
Abel Costa da Si l va Azevedo dê! (llPBf"T por conven ien
cia de serVIço
(Por despacho de 7 de M11rç() di' /9G1)

2°s sargentos
de i.n f'an t.ar i a /lntón:i Francisco \lendes e
Augusto pires
ambos do quartel
general Ja extinta
30
região rm l.it ar(Por de spncho de 6 de Março de 191)1)
2°

sargento
de cavalaria
.loaquim Fernandes Pere:i ra
quartel
generôl da ext.in ta 30 regi:" o nn 11 tar
(Por despacho de 6 de Março de 1961)

J('

Furriel
de cavalaria
.fairre flodrilJ;ues de Sousa
te l general da extinta
3a regi ão ["ilitar
(P()r de pacho de (j de Março de 19(1)
2°

do

qual'

sargento
de engenhHria
.Joaquim Sanch,s
Borges Roo
vida
Jo 4uartel
~eneral
ela ext.illL
3n rCl-tiio mili
tar
(1 o r despacho
de G de Mu rço di> 19(1)

Furr i i s eh, engenhar i a Mantlt ..l Duarte Bernardo
Pereira
Par rucho .Iu l i o l oureuco nORU
todos
tel general da ext i.nt.e 3a r giíío nri li t ar
(Por despacho
de G de Março di> 1961)
é

Escolas práticas das arm~s
instrução e unid~des

P,

serviços,

.Joaquim

do qi r

centros

de

ln mt ar i a
í

Reeimento
Furriel

de infantaria

nO

músico execut an t 110 1llstl'IIm nt,o Ccnt.rab 1.XO
João Ant 'wio
rce l
e
d r girnf'uto de i!'
Iant.ar-i a nU, 16 [I'Ir
Ir
('I) de poch·,
1 t -I
1:(, , ri 1 (I~'~• II

Mib

3<1 Série
{lRDE~l nn HEPCIT'l
fiO R
ln!';
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Regimento
2"

de infant~ria

nO

r

sargento
de infantaria
António Veloso dos Santos
Lopo do comando terri tori al i ndepen den te da Gu in
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Fe
vereiro de 1961 Vence pela verb~ Pessoal de nomeação
vitalícia
além dos vuadros
é

Regiwento
2°

sargento de infantaria
distrito
de recrutamento

Regimento
2°

de infantaria

n°

R

Manuel de Matos Ferreira
e mobilização nO' .1

de

in t an t ar la

na

.ío

lr.

sargento mUS1COexecutante
no instrumento
Contra
baixo ~ib Alberto Barrei ros do regimen to de in fan ta
ria de Lourenço Mar-ques Deve ser considerado
nesta
si tuaçâo desde 3 de Março de 1961 data em que embarcou
de regresso a Metrópole por ter t~rminado a "ua comlS
sao militar
voluntária
(Por despi rh'J de 11 de !r'nr'ço de 19f11)

~atalhão

dp- caçadores

nO

R

1"

sargento de cavalaria
.João Pedro
b~iro
rnentode l ance.i ros na 1 a seu pedi
(Por despacho de 2 de Março ae 1.961)

do

T'E'gl

~rti Iharia
Regim en t n d e a r t i I h a r i a I i g e i r fi
20

nO

2

sargento
ferrador António Francisco
dos Santos
regimento de infantaria
na 8
(Por' despacho de 8 de Março de 1961)

do

CaVí'lléH13

nrupo rlivisionirio

de carros de combate

2°s
sargentos . ne cavalaria
José Di.as
,
. .. 10 "ee, e I~Anl-'orno
Pedro G-uer rea ro ambos do regirnent.o de cavaléll'ia li" 7
(Por despacho
de 10 de ;ifarço de 1(61)

Engenha i a:

3a. Série

OROE~ DO ~XERCIT~ N°. A
Fscola pritica

de Engenharia

2°. sargento de engenharia transmissões Manuel José de
Almeida, do batalhio de telegrafistas. Destina se ao
batalhão de transmissões nO. 3.
(por despacho de 2 de Março de 1961)

Regimento

de engenharia

nO. t

2°. sargento de engenharia António Castiço Antunes Guerra do campo de instrução militar de Santa Margarida,
devendo ser considerado nesta situaçio desde 8 de
Março de 1961, por ter embarcado para o Estado da
lndia.
(Por despacho de 13 de Março de 1961)

Regimento

de engenharia

n", 2

2°. sargento de engenharia-sapadores
Joaquim Infante
Arronches, do extinto quartel general da 2a.região mi
litar.
(Por despacho

Aatalhão

de 11/ de Março de 19M)

de telegrafistas

2°. sargento de cavalaria José Correia Lopes do quartel~
general do comando territorial independente dos Aço~
res, devendo ser considerado nesta si tuação desde 8 de
Março de 1961, por Ler embarcado para o Estado da ln
dia.
.
(Por despacho de 13 de Man;o de 1961)
2°. sargento de engenharia transmissões Manuel Ant6nio
Caze i ro , do extinto quart.el -genernl da 2a. r gião mi
litar.
(por

Batalhão

de sp acho de 14 de Março de 1961)

de sapadores

de caminhos

de ferro

l0. sargento l°. mecanico de viaturas de rodas, Jo,\quím
Ferreira, do Depõsi to geral de mat.er iaI de ~uerra, por
pedi r.
(Por despacho de 7 de Mn ço de 1961)

Servico

de administração

nit t

tar:

33 Snlie
flRn.EI' on F.XF.RCITO •.1°, 8
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2('. sruno

~9

companhias de aclministração
mi I i ta r

20, sargento do serviço de administração
Jacinto
da Silva
da manutenção militar

Olgãos

de execução

dos serviços

Estabel ecimentos
Estabel
Insti

tuto

e outros

militar

elementos:

mi I i tares
ec inen to s de instrucão

•

de ~I tos Fstudos

Mi I i t ar es

lC., sargento
de Jesus

Iv'anuel

do quadro de amanuenses do fxército,
do regimento de infant.ar-i a na. 1.
(Por despacho de 1S de Março de 1961)

All:.ino

10. sargento
regimento

de infantaria
António João Chamorrinha
de infantaria
na, lI,
IPor desp
ho de 10 de Março de 1961)

.20• sargento
de infantaria
Cand i do Jú li o José
rinha, do regimento de infantaria
na. 11.
(Por desp achr, de 4 de Março de 1961)

.colégio

do

Ferrei

Militar

10. sargento

de aEtilharia
Aménco Vieira,
do regimento
de artilhana
de Costa. Vence pela ve rba Pessoal
de
nomeação vital leia além dos Quadros' .
~or despachl) de 10 de Março de 1961)

lO, sargento

de infantaria
José I~lmir0 Martins Granhn
do r..epmento de infantaria
n? , ll. Vence pe la ver'
"Pes soa 1 dos Quadros aprovados por Lei
(Por despacho de U, de 111lrço de '1961)

Instituto
2°

Técnico Militar
do Exército

dos Pupilos

sargento de infantaria José Pereira Fagundes,
nO. 11
de 1 de Março de 1961)

gimento de infantaria
(Por despacho

Campo de tiro

da Serrll

1

da Calregueira

do r\.~
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2°

sargento
de infantaria
Francisco
Ila Iae l Rodrigues
e
furriel
de infantaria
António Carlos de Sousa e Silva
ambos do regimento
de infantaria
n?
lJ
(Por despacho de 19 de Março de 19(1)

DiverslJs
C:e "at er i al de PLJerr:1

Depósi to Ceral
2CJ

sargento
la Militar

2°

sargento
2°, mecanico de viaturas
de rodas
R6ben
Barata Rodrigues
da Silva Pires
do bat.alhão
de sapa
dores de caminhos de ferro por pedir
(Por despacho de 7 de Março de 19(1)

de artilharia
ALílio Pereira
Dias
de Electromecani~a
(Por despacho de 9 de Março de 19(1)

da Fsco

Sup r anune rár i o s:

taval ar a:
í

r,rupo divislonários
2°

de

carros

de cOmbate

s ar'gen t.o de cava l ar-i r
Di on Iz i o de ~~atos Ferreira
do comando mi l i t.ar (ln 4a região militar
devendo ser
considerado
nesta si ttHH.;50 desde 2Ç de .lane i.ro de ] 961
(Por despacho de .? de Março de 19(1)
I

Engenhar i a:

Regimento
l°

angRnharia

nO

2

sargento
do quadro
de nrnanu n s e s do Exér cd t o
Joaquim Pi res J~ato
do regimento de in r mt.ar i a nO 6
por ter nmdado de un i dade mob i 1i 'I. dor a' I v SI r ÇIJII

si der ado nesta
(por

Mo

ai.tuuçâo
de spuclu:

sargento
2°
Santo'
ni
Deve

de de 1 ele ,I un 'r
de 1
dr 15 de Março ele (961)

(í

I

Ultramar:
a

2°

do

SeI'

CLlII J

região

artífice
i

er

Escc l

do

II

mil it~r
rrnlhdroC
i 1 i r le

i tu

(

Lhe r to
r om Cllll i
(.!t. I l 1
1"10

I' lec

t,

, .
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.

de 1961 data em que embarcou com destin? a 4a r~gi~o
militar por ter sido nomeado. para servI~ em corm ssao
militar voluntária na p rovínci a de MoçambIque
(Por despacho de 8 de Março de 1961)

S Tomé e Príncipe
2°

sargento 2° mec~nico de viaturas de roda~. Jos~
Pereira Geraldes Kosa do regimento de cavalarIa nO 8
neve ser considerado nesta situação Jesde 8 de Mar-co
de 1961 data em que ewbarcou com destino a es~e
comando por ter sidO"nomeado por imposi ção para se rvi r
em comissão militar
(Por despacho de 28 de Janeiro de 19R1)
VI

-

CO!~Clw~n~

r,nrjS~~ r: FHAGIOS

A) - Concu rses.
lista

geral

de classi ficnr.ão dos aprovados.

Para os devidos efeitos se publica a lista geral Je
classificação dos candidatos (los cabos músicos) apro
vados no concurso para o posto de Iurrú>l músico de 2a
classe aberto na O F
3a Série
n c
32 de 10 de No
vembro de 1960
N° de
ordem Unidade
Instruwento
1 R I nO 12 Bombardjno

1
2

3
1
1

2
1

Clas::;·
r
Nomes
(valores)
José Maria Marques
Mortágua
109
6 llomba rdiJ10
Fernando Ferreira
da Costa
103
R I nO 12 Caixa
l lídi.o Martins
F ernanclp,s
13 4
n I Luanda Caixa
Arménio Corr ia
Ribeiro
11 3
R I Luanda Caixa
AI res CaetI-U1Ola
En carn açRO
ln ()
n I I n? 18 Clarin
Alto Alfredo Garci~ da
Rosa
J] 2
n C Lourençr-.('LrinBai xo \!;'lUel
Augusto
i\~arques
Seixo
12 q
R I nO 12 Clarin
B I nO 15 Contra Paixo J s~ lurte G~~Dqr 12 2
T aixo .L\mando .Io 6 r ~ cho
Pires Peigota
10
I

•
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nv ,

1 Contra

Baixo José António Gavela

Cornetim

1 P.C.Lourenço
Marques
1 B.I. nO. 1 Oboé

1 F.C.Lourenço
Marques

Tímpanos

(por despacho
R) -

10 1
Quito
P~mardo C.A.Pal
meiro
12
Alvaro Manuel Vicente
dos Reis
12,2
Vitorino Antunes
10,7.
Marques

de tO de Março rJe 1961)

ru rsos:
1 - Nomeacão

de pessoal

Foram nomeados para frequentar
o curso de fotografia
e
cinema que teve início
em 7 do corrente
mes de ~~arço,
nos Serviços
Ca r t og r Ii co s do Exérci to, onde foram
mandados apresentar.
os 2rys. sargentos
do batalhão
de
te 1 egrafis tas, AI varo dos Santos Rosa J oaqUlm "anue 1
dos Prazeres
Presumido e Francisco
Cláudio Mário Mar
ques.
á

(Por despacho

de 9 de Ma-cço de 1961)

2 - Averbamentos
Frequentaram
com aproveitamento
e com a e l asa i.f i cac âo
de . suficiente'
o CUl'SO de escuta,
que funcionou
na
Che I'i a do Se rvi ço de Beconhecimento
das Tr-ansrni s sôe
de 17 de Outubro a 10 de Dez emb ro de 1960, os 2(;$.
sargentos
de infeut ar-i
da E..sco Ia Prática de Infanta
ria, António Di as Soares,
do regimento de lnf'ancarr e
nv , 12, José ~10ul'a do regimento d infantaria
nO. 14
Joaquim Soar es Guerra Campos. o furriel
de engenharn
,
do batalhão
de telegl"aÍ1.stas
ArmAndo da Fonseca pc
rei ra e o 10. cabo aprovado
de engenha ra a, da dwret
Diamantino Pereirn
dos Santos. A estes ini l Lt.a r-es de ('
ser ave rlada a especialidade
"Escut.a".
(Por

C) - llit~l!;i

despacho

de 13 de ~farça de 1961)

DS.

1 - ~verbamentos
Frequentaram
com ap rove i.t.mucn to
com as clnssi fj ca o 5
que lhes vãât indiead
o estágio
de reconhecimento
que Func ionou na Escola Práta ca d Cava} riria, d 7 de

1960 e 28 de Janeiro de 1961 os 2"s s~r
Novembro de,
r ,.
d Cava l ar i a Manuel DIas
gen tos da Lscola
r at.i ca
~ _. 1
P1arques
bom
AI
mui to bom
António \.Jonça ves .
.
naro
.~ d . He i s Gonçalves
bom' Manue l !Jenrlqu~s
Joio Jo~e
osc
l~.
.
t
de cavalarIa
'Ad'
regular
2 s sargen tos do reg~men o
n °6
Car 10:5 Alberto de Fi gue i rede reguldar
. rI&t10
, . o L orn
').. v • s argen
Jienrique~
de Ar aúj
_ I~toi .o rel!lmen
Pau Ioa
de cavalaria
n ? 7 An t.ón io J080
OL ngue~
° 7
'suficiente
furr:iel
do regrmen to de caval ar i a n
-, Jose Amaral Pabnlls
. . " su f"r cr en t e " e ')0
sar een to
.10<10
do regimento de cavalaria
n?
8 .loaqu i.m OlUrr~ . om
A estes sargentos
li 'e spr averhado aquele est<lglo
. (Por despacho de G de Março de '/961)

"b"

Frequentaram ,com aproveitamento
p com as c l ass i ficaçõ~s
que Lhes vào inclic<iLlas o estàg:io de aper Fei coament.o de
sargen tos do Q P
que func i onou na Esco l a Prá t i ca de
Administração
~'i1i tar
de 6 dI" I;everei ro a 4 de ~'ar(;o
de 1961 os furriéis
daauela
Es('~la
António \'lanuel
Figueiredo
Trindade
'sufi~iente'
José .Joaquim .Iane i ro
de Sousa Gomes "Regular'
o 2° sargento
00]0 grupo
de companhias dE admini~tração
1T'ilitar
Armindo Gon
çal ves Carneiro
. bom' e o ')C
sargen to do 20 grupo de
companhias
de arlrrinistraçi'io
militar
Bodolfo Panha
"suficiente'
A estes
sargentos
deve Rer Hverlado
aquele estágio
(Por despacho de 13 de Março de 1,961)

1 - Rectificôç~6s
1) Nula e de nenhum efeito
amanuen ses do Exército
do 20
José Duarte
puhlicada
na O F
de Fevereiro
~e 1961

a passage1T' ao quadro de
sargen to (le e gen ha r i n
nO S 3a Série de 20

2) Declara Se que é 2D sargento
tence â Escola Prática
de Ãrt'ilhnria

qt e pe l a () F T c 7
3a Sér i e
pág 141. foi nome ado 1''' r a fr
quenLar o curso L1e rrét02o~' de in~'lruç~o
t

ónio llorácio

de artilharia
e per
o 20 sar~ento An

Lej tão

ele 10 de ;,~arço ue 1%1

('e infantsrh
jui,! dorS 3) Declara se Olie o furriel
.. antos Ca'ste 1•rI pertence
ao l't:'g-:ill'ento
'el'f 11\ antuno. J'l 05 ,
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c n50 ao regimento
de lnfantaria
cado na O.E. nv , 7
3a.Série
pág. 141.

nO. 3, como foi publi
de 10 de Março de 1961,

4) u l a e de nenhum efeito
a colocação
no batalhão
de
caçadores
nO. 8, do l°. s argent.o de cavalaria
.Io sé ,ltílio
dos Santos,
do regimento
de lanccíros
nO, 1.

5) Contam a antiguidade
do' actua 1 posto:
e tem di lei
to ao vencimento
correspondente,
desde J4 de Janeiro
de 1961, os lOs. sargentos
de infantaria.
~'anuel Gomes
Correia,
do comando territori
a] independent.e
de ""ae u e
Joaquim Santana
Fanico,
(i)
regimente) de infantaria
nO. 3.
6) Conta a antiguidade
do actual
posto e tem di r .i to
a vencimento
cor-r es pond en t.e desde 28 de .J anel TO de
1961 o l°
sargento
de infantari
fi. AI fredo
Cabral Bo t.e
lho, do batalhão
independente
de infantaria
nO, 18

7) Dcclara
se que fIca
Rem efeito
a pa sagem ao
distrito
de recrutamento
e mobi1izaç5o
nO. 2 do 2°
sargento
mi l i.cáeuo do regimento
de ar t.i lharia
eut i.aé re
f i.xa , Luis .Io: é Martins
Casso l a, constante.
da O.E. n>.
36 de ~ de Opzemuro de lQ60, a púg. 1086 em irtude
de te r e.. ido transferido
para o centro
de r c ruuament;o e
mob i l ixaçjto de Luanda com a data
de 5 de .lu lho de 1Q60.

8) Declara se que o 2°. sarTcnlo miliciano
do regl
mento de iufanta:rian.
3 Bui Manuel da
r Lva Lino
passou ao distrito
de recrut.anent.o
e mobi1izaç50
nO. 11
e n50 ao distrito
d recrutamento
e mohi Li zaçjío nO. 1.
conforme
consta
da O. E. nO. 37
3a.
~rie
fie 30 de
Dezembro de 19(i)
qUI> u furriel
do s erv i o de adm in i
Agmtillho
CatalÃo Gonça l ves
foi colo
ca~o na manut.en,çiio mi!itn~ :- não no lO. grupo de comp
nh ias de admullstraçao
mi l i car
como foi publ icado n
O.E. nO, 6 30.• ~rie
d 28 de f v reiro de 1961
pág, 117.

9) Declara
t r aç ãc militar

se

10) Decl ru s que o f ur-ru 1 do erv j ço de núde.J os'
Mont.e i ro Pinto
Ferrei ra
fr 1 co loc
o no r gim nto df'
cavalaria
nO. 8 e não no 10 grupo d companh'
de
saúde,
CCX110
foi publicado
nu O. f n 5
3u. ~d
de
20 de Feve re iro d IQ61

3a

Sp.rte
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11) Declara se que f'ca nula e de n~nhum ef.eito a
.. do 20. sargen.o.
t
2° mecanICO. de vIaturas
tran~ f erenCla
.
de rodas Domingos Fr-anci sco Gordo de Ca~val~o: ~o :e~l
mento de cavalaria nO 7 para a companhIa dlvlslonarla
de manutenç~o de material.
12) Nula e de nenhum efei to a colocação na Direcção
da Arma de Transmissõe~ do 2°. sargento de cavalaria
Dionlsio de Matos Ferreira
a que ~e refere a O~E.
nO 6
3a Série
de 2R de FevereIro de 1961 pago
116. Este sargento vai ~er colocado no grupo divisio
nário de carros de c&mbate.
13) Nula e de nenhum efeito a transferencia do l°
sargento de infahtaria Isidro Ferreira do regimento de
infantaria nO. 16 para a Escola Central de Sargentos.

14) Declara se que o furriel 2°. mecanico de viatu
ras de rodas João Manuel Ferreira do batalhão de te
legrafistas assim que reuna todas as condições de pro
moção alo.
sargentm 1°. mecanico de viaturas de rodas
será intercalado na ista dos aprovados 110 concurso de
1956. e não 1960 como por lapso foi publicado na O.E.
n~. 6
3a Série
de 28 de Fevereiro de 1961 pág.
J

104,
2 - Reformas
15) Que sejaroconsiderados na situação de desligados
do serVIço prevista na parte final do art~. 150, do
Oecreto-Lej nO 28.404 de 31 de Dezembro de 1937.
desde a data que a cada um se indica o primeiro por
~er atin~ido o limite de idade e o segundo por ter sido
J ':ll~ado
mcapaz de todo o serviço mi litar os segtrint.e;
mi li.car es
2°. sargento do quadro de amanuenses do Exérc ito , AnLó
nio Robalo Fort.es da Agencia Mi litar desde t. de
Março corrente
l° cabo corneteiro nv , 93/59/EP Artur Pi.t do regi
mento de infant.aria nv , 6 desde 21 de Veverei r
findo,
é

•

16) Que seJarocons ider ados na "li t.uação
lf.udo':>
do serviço prevista na parte final do art
50, do
Decreto Lei nC, 28.404 de 31 de Dezembro de 1937 desde
a data que a cada UIl1,;;e índica por terem atingido o li
(I

•

, ..
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mi.te de j(hde
() 1" sargeuto
rio quadro de amanuenses
do
EXl~rcito
An t óni o Lopes
ria Agencia
1i1 i I ar desde 19 de
.Iane i ro pret.ér-i LO e o 2u sargento
do mesmo quadro
Au
gusto Pinu do querl!'l
general do Gov(>l'no 1iliLur de
Li sboa desde 7 de Fever e i 1'0 finuo

3

'enciroH!ntos

17) Passou a vencer pela verha 'Pessoal dos ~"htdI"o
por Lei'
o 1..... argent,o tl cuval arie l1ufT'.be'·
"-'endeH Le a 1 do rcg i n.en t o de in Funt.u r-i a

aprovados
Lo Jorge
II o
10

18) Passam a vence r pe l a verba
Pe soal do Quadros
uprovudo s por Lei'
o.' 1 c
sargentos
dp. i n Iant.ari e
Carlos Mar t.i ns do regimento
de i.nÍ!Ultari a n ? 15 .Ioa
qu im Peilro r'illlÍIII.os Beque
do regiment')
de i n Jan tar i
II"
16 e Hugo Baptista 1uel, do (lo reg imen Lo UE' i 1 fOH
t ar-i a II"
1
19) )assa a VClIt:C r pe 1a ver na
)essoa I (lo (.:ua ro s
aprovados
por Le i " I)]\l
• arg
n t;o (lo .e rvi ço de admi
n i st racâo mi li tur
Hodl'igo Cor re i a d Bar-ros Pereira
do
l°
grupo de companh ias de a i.in i st.rução rni l i rar

VIII·

nRITIIA:1II'·

1959
Mar co 23
2
SRI'f.1;Cnto ti ell~en1.ari
do extinto (',(J(TI ndo Mi li t ar dt Angola

a

,Io:;é

1)\1

r e

1961
Março

ci to
tari,
~larGo

1

Jc

Luís do
2

de Oliveir.~

(Repartição

sa rgen to d quadro ti amanuen
tio F " r
.. an t.o s da Ili recç ão da
rma de ln! n

.ar~ellt()

} legre

ral)

aj\ldante ne iI f IIt ri.1
da Direcção .do Serviço d

\r t!rl ~o
Pc o 1

aa.

Série
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o
Afonso

Está

~inistro

Magalhnes

conforme,

o

Ajudante-General,

do Exército,
de Almetda

Fernandes.

•

•

MINISTtRIO DO EXtRCITO

do Exéréito

Ordem

3D de ~~rço da 18Gl

Condeco r:lçnes:
I

~irecc50

in i stár i c ,lo ~xÁrcito

do Serviço

e niscipl

dA JustiCR

Rep ar t i çâe de Just lca

ina

e fliscinlina

Por por to ri o de 7 de Março de 19G1
~.a!lda o r1()verno da Hepiib l i ca Por tuguesa
pe!
Mir:i~tro
do Exé r-ci to condecorar
com a merla Lha de mer r to mi J i t.a r
a c aase
!lOS t
s
artigo
ament.o
da 'cdalha-~ilitur
de 2R ')e ~lalo de 194·6 os segu in tus
s a rgen tos
)Os sargentos
dc' in Ien t ar i.a Occávi o llaruo
S8 de fll iveira
e do quadro de amanuen ses do Fxércit.o
Car-Los Lourenço Damo
7,0
a rgci, to de in r ali t.ar i a .41 f're
do Sequeira
Ministério
do Fxé rc i.i:o 7 lle Março rl~ ]961 () Min i st.ro
Femondes
do Exército
Afonso ",opnlhães
dl'4ltr1eldo
de

-l

l

Condecor-ados

errno

do

coro a meda Lh a ele

52°

0\1 ro

do

Pegu

l

r1e compor t amento

exenp l ar , err con Iormi uptle com as di spo s i ções do re zul a
mento aprovado pelo
ecret.o n? 35 677 de 28 rl(' M· . o fi
1946 lOs sargentos
do quadro d(' amanueu se s " ~'\({>rcl
to José I Ion so do r e irnen to rJe c; va lar' <\ JI
,rol1
quim paricio
• António d~ ()livcjra
amhos
bntulhíio
ue te l egr a Ei st.as Fr-anr- sco .10::;{. llj t.a do (I( PC) i to ~t'

. nROnl

17R

nn FXFRCI TO

~o

3a

~

~érip,

ral de adidos
Joaquim Pires
Reato
do destacamento
de engenhar i a da Indi a Manuel Pimto de Mesqui ta
do hos
pi ta L mili tar regioual
n? 1 c Albertino
António Romano,
do distrito
de recrutamento
e mobilização
nO. 14. 2°s.
sargentos'
do serviço
de saúde
Edmundo José Carci a, do
hospital
militar
pr-i ncr pal , do se rvi ço de adorin is t r acão
militar
.Io sé MIguel Mendes, do lO grupo de cornpanh i as
de admini s t r aç âo mi li tal'
do quadro
de amanuen s e s do
exército,
António
de Sousa, da 3a. regi ão militar;
s11
vprio Fugp.nio AI ves , do regimento
de ar ti l liar i a P sada
n-. L: José Sa ra i va, do hospital
militar
regionaL
nO. 2
e António da Costa
Ave] ino .José Pe rei r a da Si Iva
lá
no Ce l o ra co José \1an a Gabr i e l de Mat.o s e n i bal d
Ouei roz Novai s , do depósito
g 'ra I de adi tios,

...argen to.' do quudro

Ingresso

pemwnen

te

nos nuanro s:
Quadro

de amnlluense"

do

!xp.Jci to.

P,. soa a ser considerado
n e I a situ:u,!aP
desde l de la
ne i r o de 1960
tl]O
sargento
de ngenllaria
Al í.ert.o
.Io aqu i n; Bodr-i gu e llant a,' do regime i to d
1\ renhar i fi
nO. 2

Por di' poclu: de 1 ~ de Mnl o de 1°/; I,
Pas ararn a s e r con s id rndos

ncs t

ti

\ 1.\1 1 nO

Ma o ~e 19(,] o 10.
a rgen o de a rt.r l lmri t
de Fr e ita Mal' iII
da bnt <11'1 li independent.e
de co ta nv, 1 e o JO.
aruent o músico Al hi n,
do regi ment;o de ln fubtl'l ri a nO. 1.
(POI
de paclw eh 13 dp. Março d 1961 J

Passagem

a situaçao

Quadro

de supr~numeJáJio,

da arma de infantaria:

sé ri e

3:'1
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j

di Inlantaria,

Franci
c.o Maria Madeira
e Renato Lope
de Araújo,
da Escola Prática
de Infantaria;
Francisco
Aniceto,
do r-eg imen t.o de infantaria
nv , 1; Joaquim
Azevedo, do regimento
de infantaria
nO. 5 e José ,Mendes C~erreiro
do depósi lo geral de material
de guerra.
(Por desp acho de fi de Se t eiubro de 19~)J,

aram a :-;er considerados
nest.a
ituação:
desde R de
[ar ço de 1961 por terem embarcado
para o Fs t ado da
Jndia onde v50 servi r por imposição
em comissãu
de
ser iço (reforço
a guarnição
no rma l ) o s ~os
sargen
t.o de infantaria
do regimento
de infantaria
nO. 1
\u~\l to GuerreIro
Bical'do,
.JOStç Pe m ar o Pr irni t.i vo
.lo • ,1anuel
arçal Gabriel
.Jos~ Paulo dus Santos
Ma
nu 1 Alves
[anuel Fi l i pe André Mário ntónio (10m'
Ol i 'rio do Poço anche
'rgio Di as lmõe~ 2°. s ar
en to
raduado d m fnnt.ar ir do r egimcuto de in l'ant.a
na nO. L José Maria Ventura
do .. il va I al.on as
Iu r
r'é
d infantAlia
do regimento
de inf'ent.ar i a nO. 1
.ler6nirno V ntur
.urado
~lanllel {.ardet:e
Oet fi io P
I rra
e furriel
de r n í'ant.ar-i a do i egimen to de infan
tar
n.
III Ampri
T' rei ta
(Por despacho
de 16 ele Março de 19(;1,

Pa"

I

e r eoru i de rado
III
a i t uação
de ri II de
\1arço d IQ61 por ter rn embarr-ado pnre II ('OInalldr> t.e r
r-i t o r-i 1 j ndepanden t e da C,uin'
ond
\ão
rvi r- P"l'
impo i~-o (reforço
li guarni çho no rrna
(JS 2°s.
ar
gent.o
de infantAria.
do Latallt50
d ca~adllrf's
nO. 5
anuel ~'on' 7. José
innue 1 Pt!rei l'a da Si lva
fo'
{1'1
1
Pac h~ o J(JS ~ da Cost.a Gu('rrelro
e .lo, (~ ) p nndr.
Pol ido.
(Por despacho ele 22 de MQl"ço de 1%1)
Í

Quadro
Pu

da arma

de

]

artllnarla:

aram A I.r ron iderados
tle. lu i t.uação
d de 8 de
Março de lq61
por tel'em ~Hdo nomeados para sen'll'
nas
ropa
de
refor
o a guarnição
nOIma1
TIO L-.;tado
d
Indi a nus te Imos da aI inca (,) do art o. 30 deJ deI' reto
nO. 42.937 de 22 de ALril de 1960 os l0 •
de artilharia
A(:ácjo Trindade
do Santo
ção d ar i lharia
(O
n nLllrA d
lho
do re im nt
d artilharia
de 1.0
David
Carl o da i I va do regimell o de arLi lhun ft li gei r<1

nO, 3.

rPor de

fi

cho de 6 de Setemllro

de 1960).

lsn
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Passaram
a ser considerados
nesta
situação
desde 8 de
Março de 1961
por terem embarcado
para o FstaJo
da
India onde vão servir
por imposição
(reforço
a guanli
ção normal)
os 2°s
sarg-entos
de artilharia
elo regi
mento de artilharia
ligeira
n? 3 Afonso Fer re i r a,
António Maurício
da Costa ni qu inha
Eduardo Augus to da
Conceição
Costa,
Joaquim Ferrei ra Frade
.Ioão AUf!11StO
Rodrigues
Parente
José .Joaquim Hosa C;:antana, .JO~I~
Guerreiro
Gonç a l ve s .José Conce i ç~o Camoesas e lanue l
Francisco
Ponifácio
Carne
.zetla furriéis
de arti
Ihar i a do regimento
ele arui.Ihar-i a li geira n ? 3, José
Figueiredo
Matias
Francisco
Nobre ~1ilho. Jopo da Cos
ta Hi t a e do regimento
de artilharia
pe s ad a n ? , 3
.Tosé Amaro Lopes da Silva
(Por despacho de 512 de Março de 19(11)

Passagan

n

situação

de d i spon ib i l i dade:

Guadro da arr.a de infantnria:
considerado
nesta
situação
d~sJe
10 de
o furriel
de i.nfnnuar i a dr) regiment.o
de infantaria
n? 16 José Francisco
(,uerra ~'ourão
(Por despacho de 16 de !rlar~~o ue 19G1)

Passou

a ser

Mar-co de 1961

Sargen tos do quadro

te

permanm

~rmns e ~Arviços:
Escolas prãticas
dns ílrmas e serviços,
de n s t rue ân e unidades'

centros

í

Infantaria:
Regimento

de ln tantar i a n°,

5

de cavaluria
os lOs cabos .10.6 da silv
e
da Fscol a Prát.i ca de Caval arri a f' lo isés Uiou ís io,
do regimento
de cava l ar-i a n ? 8 ambos con t.an lo a n
t.i gu'i dade de s.le 6 de Março 11' 1961 e com di I' i to .10'
vencrrnen tos dos acr.ua i s, post.os a I arr.i r da n .IP.
la
Vencem pela verba "Pe sso« l d II me ção
11 éll'
dos (,uadros

Furriéis

ves,

!

(Por' de

1'(lc!1O

rJ· 17 de

Mar~()

d

1°(,1}
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Batalhão
1°

independente

de infantar ia na

18

sargento ferrador o 2° sargento ferrador Francisco
de Sousa Caldeira contando a antiguidade desde 28 de
Fevereiro de 1961 com direito aos vencimentos do
actual posto a partir da mesma data
(Por despacho de 20 de Ma~ço de 1961

Supranumerár

ios

No Ultramar
4a

Região

2° sargento de infantaria
nuel Alves Paiva Queirós
31 de Outubro de 1959
(Por despacho de

Militar
o 2° sargento graduado Ma~
contando a antiguidade desde

15 de Março de 1961)

f.lacau
Furriéis de infant<,ri os furriéis graduados Manuel Ma
chado Soares e [anue l das Neves Ribei ro ambos contan
do a antiguidade desde 15 de Fevereiro de 1961 e com
direito aos vencimentos do actual posto a partir da
mesma data
(Por despacho de 15 de FeveretíO de 1961)

IV

COLOCACOES

• Sa~gentos

E TRANSFERENCIAS

do quadro permanente

Armas e ServlCos
Ministério
Oi recções

do Exército
e chefias

Na dependencia
Direcção
20

dos servicos
do quartel

do Serviço

e outros
mestre

órgãos

general

de Transportes

sargento de artilharia
Abel Pereira ele '<i.mPOS
do
reg iment.o d,e ar ilh~~i~ ligeira, ne. 1 e 2
sar'gento
d engenh, na Ierrovi arros C' rmmo Fernandes Vtartin'

aa

lA2
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do batalhão de sapadores de caminhos de ferro
(Por despacho de 21 de Março de 19f11).
Regiões
t es:

militares

Quadro

e conandos

de amanuenses

aa

t e r r i to r i ai s independen-

do Exército:

Região

"ilitar

2°

sargento do quadro de amanuenses do Fxérci~o
José
Vieira
do r egrmerrto de artilharia
l i ge i ra nv , 4 por
ter embarcado para a Pr ov mc i a de Angola
onde vai
servir em crmi s sfio militar
nos termos da alínea b ) do
ar t.? , 3°. do decee to 42.937 de 22 de Abnl de 1960
devendo se r considerado
nesta si tua«ãn desde 8 de
Março de 1961.
(Por despacho de 18 de Março de 1961).
Escolas
práticas
de instrução

das armas
e unidades:

e serviços.

de infantaria

n". 5

centros

Infantaria:
Regimento

2°. sargento do servi.ço de saúde mi li ta r Carlos
Veiga do 2". grupo de companhias de saúde
(Por despacho de 21 de Mar'ço de 1961)

Al he rt.o

Artilharia:
Regimento

de artilharia

pesada

nO. 2

2°s. sargentos de arti Ihar-i a An Ibal da Cont; ição Cr po
do reg rmern:o de ar t i l lia r-i a antiaér
R fixa
e Arnt Ido
{).tarte, do grupo de ar-t i l ha r-i eontr
ronav s nO. 2
com destino ao cen t ro de instrução d conduçã Auto nU
1.
(Por despacho de 23 de Março de 1961)
Regimento

de arti

Iharl3

pesad~

nO

3

2°. sargento
de infantaria
.Iojio dos R i A1Hlio
do r e
gimen to de infantaT'i 8 nO. 15. (,0111 de.l.irla uo centro
de mstrução de condução nulo nO. 2.
(Por despClcho de 23 de Março de 1961).
Cavalaria:

aa Série
OROH' 00 EXERCITO
N° 9
1~3
~*~****.*****a*********~********************************
Regimento

de I ance i ros n".

1

2°. sargento de cavalaria Francisco José (ourela, do re
gimento de artilhar1a 11geira nO. 3 com destino ao
centro de instrução de condução auto nO. 3.
(Por despacho de 21 de Março de 1961).
2°s.sargentosde infantaria
António João José Palma do
regimento de infantaria nO 1 Júlio da Conceição
Mata do regimento de infantaria nv , 16 e Manuel José
Inácio dos antas do regimento de artilharia antiaé
rea fixa todos com destino ao centro de inst rução de
condução auto nO, 3,
(Bar despacho de 21 de Março de 1961).
Regimento

de cavalaria

n°.

3

2°s, sargentos de cavalaria António Augusto Maduro Pas
coal e José Augusto Barbosa de Ol ivei ra. ambos do re
gimento de lanceiros nO, I,
(Por despacho

Regimento

de 23 de Março de 19fif).

de cavalaria

n".

R

2°s, sargentos de cavalaria .1050 António do Céu ~ an t.i
nhos e Joaquim
ar-amago ~ egurado, afilhasdo reg mento
de lancei ros nO. 1.
(Por despacho de '20 de Março de 19fi1)
Engenhar i a:
Grupo

de companhias

de tlem

auto

sargento 1°, mecanico de viaturas de rodas .los'
Serra. da 4a, RegIão militar. Deve ser considel'adlJ
nesta situação desde 10 de Marçn de 1961 data em que
embarcou de regresso a Metrópole, Pas a a vence pela
verba Pessoal de nomeação vital ícia além dos Quadros
(no. 2 do art.>. 317°. do Capo, 8°, do Orçamento do Mi
nistério do Exército),
(por despacho de 13 de Março de 1961).

]0,

Silrviço

de saúde militar:
2°,

Grupo de companh i as de

saiitíe
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2°

sargento do serviço de saúde militar Manuel Louren
ço Ferreira Domingos do regimento de infantaria nO 5

(Por despacho de 21 de Março de 1961)

Orgãos

de execução

dos serviços

Estabel ecimentos

Academia

de instrucão
Mi Iitar

sargento de cavalaria Helder da
regimento. de cavalaria nO 7

~

elementos

mi I i tares

Estabelecimentos

2°

e outros

ilva Correia

do

despacho de 22 de Março de 1961)

Supranumerários
ln fan ta ria
Regimento

de infantaria

nO

20s sargentos de infantaria
do Colé~io Militar
Ma
nuel Filipe André do Instituto Técnico ~ilitar do
Pupilos do Exército
Olivério do Poço Sanehe.
da
Escola Prática de Infantaria Manuel Alve . do regimen
to de infantaria n? 2 José Manuel Marçal Gabriel
Mário Ant.ón i o Gomes Sérgio Di as imões do regimen to
de infantaria nO 3
ugusto Guerreiro Hícardo do re
gimento de infantaria nO II José Paulo do ~ nt os
do re~imento de in fontaria nO 16 José Bernardino
Primitivo
2° sar~ento graduado do regimento de in
fant.eri a n? 2 .Iosé Maria Ventura da Si Iva Ral.onas e
furriéis de i n Ja nt.ari a do regimento ele infant ria
n? 2 Jerónimo Ventura Curado do regimento de infan
taria nO 16 Américo de Freitas
~ nuel Cad t·
Octávio Pereira por terem embarcado para o Est.ado da
India'onde vão servir por imposição em comi são de
serviço (reforço a guarnição normal) d v nrlo ser eon
siderados nesta sl:ituaçãodesde B de ~arço de lQ61
(Por despacho de 16 de Mar-ço de 1961)
t

~atalhão

de caçadoles

nO

5

2°s sargentos de infontnri
do bat.alhão ílltlepnden t
de infantaria n? 17 .Ioaé Garcia Pachcc
Jo ' M
>

3a
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nuel Pereira da Silva do batalhão independente de in
fantaria n? 18 Manuel Moniz do campo de instrução
militar de Santa Margarida
José Alexandre Polido e
do centro de instrução de sargentos milicianos de in
fantaria José da Costa Guerreiro por terem embarcado
para o comando territorial independente da Guiné onde
vão servir em reforço a guarnição oormal devendo ser
considerados nesta situação desde 11 de Março de 1961
(Por despacho de 22 de Março de 1961)
Artilharia
Regimento

2cs

de artilharia

sargentos de artilharia

ligeira

nO

3

da Escola Prática de Arti

Ihar i a Manuel Franci~Go Bani f'ác io Carne .Azeda
do
regimento
de artilharia ligeira n? <1 António Maur

í

Cl.O da Costa Biquinha e .José Guerreiro Gonçalves
do
regimento de artilharia pesada nO 2 João Au~usto Ro
drigues Parente
do regjmento de artilharia pesada
n" 3 José Amaro Lopes da ilva da Academia Militar,
Eduardo Augusto da Conceição Costa do Instiituto de
lUtos Estudo~ lilitares Afonso Ferreira e do qua~tel
general da 3a Livisão
Jns~ Joaquim Rosa Saptana
furriéis de artilharia tlo regimento d. artilharia lj
~ira nO 3 José Figueiredo M::tliase do regimento de
artilharia Li.ge i ra n? 4 João tia Cos t a Rita
por terem en~arcado para o Estado da lntlia and- vão ~erv'r
por i mpos i.çãc em refol'ço ti guarniçiio normal. devendo
ser considerados nesta si t.uacjio desde 8 de Mar. o dt
1961
•
•
>
(Por despacho de 22 de Mo.I·ço de 1961)

r~o UI

t rama r

3a

região

milrtar

2°s sargen~os de i? fan ari
M· nue l Paulino
.., 'lá
mento de lllfa~ltaI'J
a n~ 1 An t ón i o Manuel Cl ér r gll do
regamenrn de l.nfantana n?
3 e Manuel Albino 'epnan
des do regimento de infantar'a nO 8 por terem f>
barcado para a provmcia
de Angola onde vão ~ 'rvil' l:m
comissão
militar
por
imposição
nos termos da ) nes b}
O
do art 3
do decreto 42 937 de 22 de AL~·~
1960
devendo ser con<;i'ler·-lüo.s
nesta s i tuaç-) d Ie 17 de
Março de 1961
(POI de pacho de 21 de Mor'ço de 1961)

lAR
ORnHIOOExqCITOW'
r.
3? ~érie
*********.*********.****.-*$$**.****.*.********~~******Q
2°15, sargentos

de

tn

.Io âo Pi cardo

f ant ar i a

Afonso

do

destacamento
mixt o do f rte
de Almada e üscar
de
.Iesu s Pimenta e PInto,
do batalhão
de caçadores
n>. 5
por terem embarcado
p a r a a p rov rnc i a de Angola
onde
vão servil'
em corru s são mi Li t ar por rmpo s rc ão nos ter
mos da Rhnca b ) do af-to. 3P. do decretá
42.4:37 de 22
de Abr- l de 1Q60 devendo serem cons i'derados
nesta si
tuação desde 8 de Março de 1%1(po r despacho de 5D de ~lllrço de 1961),

2°8.

sargentos
de infantana
.Ioaqurm António da Conceição e Juse Lope s Gomes ambos do r-egimento fie infanta
ria 11°.7
Alberto
Augusto da Silva
do regimento
de
infantana
n>. 10 e Joaquim i\lnJ)t'ci.rn
do presidio
nu
l i t.ar
por te rem embarcado par
a Pr-r v-ur i a de Angola
onde vão servir
cm conu s sâo militar
vo Iun t r i.a no
termos da a]lnen
_I do artO.
~Q.
du ~~cre u 42.9~7 de
2:l de Abril de 1960 devendo serem cons ider ados ne ta
si tueção desde 8 de ~ ar o de 1961
ã

(POI

despacho

d

~) de

I1n1<;0

de 196t

I·

20. sargento

de ar t.i.l lia rj a .Io aqurm Mena \1out"ato
do re
giment;o
e ar-t i l h a r-i u l i.ge r a ns , ? por ter emb r-cad
para a Pro v incr
d ;'v..go n onde 'ai
r ir em coni.s sào
mi l i.t.ar vo lunt ár i a nos t.ennos da <11111 a CJ do urt • 3°
do decreto
4~ 937 de 22 d Abr» 1 de J9GO devendo ser
ion sider ado n es ta Sltu,l<;iío desde
17 de Marc
l,I'»)l

(p(I

dc sp acho de

?:' de

Fevere

i

ro de ~q(jl

2°s. sargentos
2":;. mecurri cus de vi atura s de roda
.Io
Drnrt.e Come
rio hat.a l hâo de tele ra I sr.as . C .. O·
Jos'
de I rito
do reg'iment
de. ar t.i lhnr •• nnti
'rea
f')

fixa
devendo s(:!!' m ollls1deri1d.)~
J),sl.a sit.lIaçn'),
R r1e ~~ar<.;ode lq61 dntn e:n gm' em}wll!l\ram com d
a esta
região
rnjLJLar
pln terem ,,1(10 nomeados
servi rem em I'omissão mi 1 j tar v(,lt1nt;~I,j (l II:'! prm
de Angola
(Por desp(l('Il() de t dcl1arço de t9fl1).

Orgãos de execução
F.stabelltlCimento~

do~ serviços

o outros

de instrução

Inst i tuto de AI tos Estudos

plr,
ltHi

el ~entos'

r.1I1 i tqres:

Estabelecimentos

d
1no

<

i II ta re<:

3a Série
nnnp~ r.n fY.FoCliíl '0 q
lfJ7
ç**~:~***$*~~:**~~~*
.~~~~;;;,,*~:t~;****~:~·~~(;*~~***~~··,~*
2°.

,..,al'l?;entn de artilharia
Ac adeni a Tl,li1i taro

(Por' despacho

Armando

de J~<;us ~ousa

da

de ?? de ~arç(l de 19CJ1!.

Co I é g 10 . q I i t li r
sargentos
de a r t.i l har i.a,
Sal gue i ro e Pugério Lour-inho
giment o de arti lha ri a 1igeua
([-lo" de;,pacÁo
de 2:i

20s.

Ca r l os Alberto
Fernandes
Al ves Dirri z ambos do re
n? , :~.
Março de 1061).

ue

v - cnr CURsns. clIrsns ): [~TAIHns
f)

-

Cu s se '.

1 - Ave!bamentos
Frequentaram
com aproveitamento
e com as c l ass i flraç(íp'"
que lhes vão 1.IluiC'f'l.' as o curso de const.ru õe" e t n s
r.al acôe s que Iunci onou lia F icnl a Pratica
de Engenluna
~ 14 de No eml.ro de 1%0 a 4 Of' \~flrç() dI" lqb 1 o se
gm n t.es sar-gen
to
d Fs co l e P 'nticéI de f<rlge h a r i
I?
argent o AnnéJlio da 'L\U (,rEtI'ada
bom e Fran
ci r ( do ;:-,rultos \aJ ente .Iún i.oc
bom
2'->s surgen to
.1'1 10 iodl'1.gucs de (\ 1"1".1 ra
snfi t.ent e e rv !!.J1UC" Pe
re i r a de
u. ti
LOfi'; furr el .João da ~il"d
Domin
guec;
regular·
d) reg irnent.o de engenhn r i ali:
2°
sargentC>
'\S Gon 'c.i NoS ~:ate\ll>
regul ar . dI) reglnltm
to de engenharia
II
2 2° ~argentf). i I ve~l re .Joa, uirr
r apti s ta da T'fJ!1 sera
regu 1 a r : àa
\'aJf>11IJ d Mi I tal'
2". Slll"gf>llto
Ant.t1nio Rodrigues
Coutinho
regulrr
A est.e'" SRrgc1lto", de'ic ser averbada
a espec.] al J.daclt de
(onslruções
c 1nstaI açõec; .
(Por despacho
de Xl de Marco de 1~Ui1"

Recti flcaciies'
1) Nul~ e de nf>nll'lm efelt'l
a rolocação
\ reg-;n;cnt,)
de cavaI ana
~o 3 ri" '2~ s;lrgl'TJtu d" ca ,
Joeo
Femnndes
MoreIra
d.) regtmento
de ru 'al ilT·j r I'
13 '(H,II'
conta da O E nO .)(
3a ~éri,~
de 30 de Ou\,uurc
19tD pág. 1130
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2' ~ula e de nenhum efeito a colocação no grupo divi
sionario de carros de combate do 2<: sargento de cava
laria Manuel Cabeça Gorda Carretas do regimento de ca
valaria nO 8 como consta da O E nO 36
3a Serie
de 20 de Dezembro de 1960
3)Nula ~ de nenhum efeito a transferencia
do 2<:
sar~ento mecanico de material cripto~ráfico Virgllio de
Mira Coroa da Che f.i a do Serviço de Reconhecimento das
Transmissões (OiEflET) para o comando terri torial inde
pende nte dos Açores publicada na O E n? 3
3a Sér ie
de 30 de Janeiro de 1961
4) Declara se que o 2° sargent.o miliciano Oct.ávi o
Jacinto Mateus promovido ao actual posto pela O E
nO 34 3a Série
de 10 de Dezembro de 1959 pág 859
Conta a antiguidade desde 28 de Fevereiro de 1959 e não
desde 1 de Janeiro do mesmo ano como foi publicado
5) Declara se que se encontra na efectividade do ser
viço desde 19 de Novembro de 1960 e pertence a 3a re
gião militar o 2° sar~ento graduado José Anes da r~sta
que pela O E nO 22
3a Série
de 10 de Agosto de
1960 pág 704, teve passagem ao Q P
6) Pertencia ao regimento de infantaria n~ 4 e não
14 o furriel de infanta
ao re/l;imentode infantaria n
Comando
~~ilit;arde Angola
ria António José da Helena do
3a
Série
de 10 de Fe
a que se refere a O E Ii
4
vereiro de 1961 pág 82
7) Nula e de nenhum efeito a colocação no lnst~tuto
Técnico Militar dos Pupilos do Exército do furriel de
infantaria António José da Helena
a que se refere a
O E nC 3
3a Série
de 30 de Janeiro de 1961
8) Nula e de nenhum efeito a transferencia do sargen
to ajudante chefe de mecanicos de material eléctniico ra
dioeléct1"licoe elestrónicOt Gabriel Campos Vale do co
mando t er-ri t oria1 independente dos Açores par a Chefia
do Serviço de Reconhecimento das Transmissões «(1\'{ ET)
publicada na O E n? 3
3a Sé rie
de 3n d Janeiro
de 1961
Reformas

3a Sirie
OROE~ qn EXFRCITO ~o 9
IAS
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9) vue sej a cons i.der ado na situação
de des l i zado (11)
serviço
prevista
111\ parte
final do art.°
15° (lo decre
to lei nO 28 ,~t
de 31 J~ I~zembro de 1937 desde 8 de
f evere i ro findo
por ter sido .i u Lgado Incapaz de todo o
serviço
militar
o <)0
sargento
Mauuc] Inácio
r.orreia
.lum r do Latallião indepelldente
de in fan t.ar i a nO UI
10)
ue no d i a 1 de Abr i l de 19fíl
transitam
para a
situação de r forma pas sun-io a ser pagos das suas pen
sões pela
aixa Geral de Aposentações
conforme' vem pu
b Li cado no Di ár io do Governo n
70
2<1 Série
de 23
de Março de 1961
os mi I i tares
a seguir .men c i on ados
cuj a pensão anual a cada um se indica
estando.i á dedu
z i da do desconto a que se r e Ie re o ar t." 13°
do der-r-e
to lei nO 36 610 de 24'ue No\ewbro ue ]947 rectificft
do pelo art o l-I o do decreto
lei n ? 39 843 de 7 de
~tubro
de 1 %4
r

Pepartição
de Oficiais da nlleccão do Serviço
de Pessoal do li ni stér io do Exilei to
do quadro de amanuen ae s do Fxérc i Lo
.'ari a de Ol i vei ra Soares
21 948$00

2 o sargento
António

~eparticão
do mesmo

de Jus t i e a e nisel~liníl di! r.ireeçã(
Serviço do rinist~rio
do Exireitn
de amanuen ses do Fxérci t0
larLin:s
21 048$<Xl

1° sargento
do quadro
~~arçalo .losé Vicente

negimento
cabo nO

551/1 d

de infantaria

sargento

Pa rido

corr!~eiJ'o

nO

11

anti ago do
22 ')12$00

de infantaria

enfermeiro

Escola

9 51a$00

de infantaria

negi~ento
2°

4

David Gl r5ri"

Regimento
2 o s~r~ent;o eleiro
Esp ír i to San o

nO

n°

I ranci s co Arranhado

Prática

de Ipfantaria

15

Ign
nRnn'
::::::~*:~~:f,** ::~:.:<~~~:~::: ;: '.~ ~'~ **
:!:

2°

~O EXEllr.lpl

IJo, 9

* -:_
~(":
:::* >:. :': ;:~ .:~

:!: ':~'.~::: .• ~t >,. ~:: ~;~t· :;~

2°, sargento
Conceição

de ar t i l ha r i a ligeira

artifice
Silva

Escola

carpinteiro

Prática

Regimento

da

de Artilh'Hi1

de ananuenses

do Exéró

de cav~lnria

de recrutamento
do quadro

:..j(

3

nO

Victor

2", sargento
ar t i Ia.ce carpmt.er ro
Franc i sco Car apa to

1°, sargento

Sérip.
*

2l,384~00

2°, sargento
do quadro
Joaquim Laranj e i ra

Oistrito

3ô

*:,:::;>:.::.c ::: ~ ;:: :::::;~:

do Fxéna Lo
22, 512$00

sargento
do quadro de amanuen ses
José de Matos Raimundo

Regimento

*= *

"t ~'~

nO

to
18,564$00

P

Joaquim

21,384-f:OO

e moblJlização

de arnanuenses

n°,

(1

do Lxército

Are! Taveira

21 660$

Invalidez:
l.l) Que no Diário
do ('overno nO, 70
2a Série
de
23 de Março em cur-so
fm pub 1i cada a I) nsân anual de
invalidez
concedida
d PI aç a a segui
r mencionada
est ando
.i á deduz i da do desconto a que se r fere o ar t , 13°. do
decreto
lei nO, 36 610 de :,~. de ovemb ro de lQ47
r r.
t.i f'i c ado pelo Art 0, 11"
do {ler re t o lei n- , ~q,R43
de
'! de Ou tul.ro de 1%4
pelo que devI' ser a} atida
ao e[e~
t.i vo da sua un cd ade nu di a 1 d Ab r) 1 de Iq(,.!.
d(>scü.'
qllando passa a 'H'j paga fi 1 .. Caixa Ger<ll
ÂlJ0"ientocjÕe
e fICA
c;uje'lél
a todas
<JS c:J'i"posiçop.::
regul auoru"
dos
mi 11tare::; reformados

ue

flegi~lento
Soldad(J

dr

de in félnt:l!

n°

I:)

2

.'_

nO

3 :516, (

Mllt..t>S

J

VI:H1Clmento":
12 ~ I)cc I aro "C qut' I':'~"H
P ssoa 1 dos Oundros nprovt\ch

s\,,'

pn

I'

<li!m\Hf fi

Lc

I

{c

P

peI
u'l

I

fi

II

'('rI n
1 d

~()

Sp.rie

:~~*.
~~'~'.~
..:.c~ :oi. ','

QllnFtI

DO F'XERrlTntl°

.*~;.*;.;~);.,:~::::
:;~;·:"t;:.;;.·~.,::.;:c*,t;:':-

9

ln,

)',;). :/***):;)~.~::::·):~):·*::·~:a':::::.:;;;!:,~~.:···::~:
.::

Abri..1 de 1961 o P. sargento
do quadro de emanuenses do
Exérc.L to António da Sr I va Car de sc do centro de instru
ç;;o de opera<.;êíe.<.;espec iais.

n

M I n is! r o

AjfJn:so Magalhries

~!'

E x f. r c I to

de A Imet da Fernonacs

n hj udante-f'leneral,

do Exé rc i to

Ordem

10 de Abr i I de 19R1
Publica-se

ao Ex~rcito

o seguinte

1 - ~~U~A!IÇAS

or

QIIAORIl

SArG'l'41DS fi (lJAl]ü rFThtANFNm

Supranur.lerál
Comando

os
Tellitorlat
Independente
do Estado da India

Fut-r-ie l do quadro de conp J emento JOHO Fi rmino Di IlIS llOll
çs Ives Tem passugem ao quadro pcrmanen te da Urt'18 de
cavalaria, porque encontrando
se aprovado em concurso
para este quadro lhe ter corrpetido () preenchimento dI.'
vaga
Cont ii ant iguidade no a tual posto
sde 6 d<>
'arço de ]961
(Por d~ pacho dp 29 de Março de 1961)

a

S<\IUNICS 00

çuAfK) DE <ThiPLrMI·N10

Alma de cavalalla'
Tiveram passagem as Lropa" liccncindnq (: aos d:ic,t.ritos
de recrut~!:'ent()
c mohi I i zaçfio abaixo
designados
~ de J uea ro de 1961
01' t e rem atingido
35 anos d
Idade os seguinLes 2,
sargenLos milicianol1 do regi
ment.o de cava Iar ia 1).
7
1
Ao di trilo
e rec r u t ameu t o
rnnbiliz,"'"o
n
Orlando An: unes Pin! o Fernando Tormenta t~ato .Ioã.
.Jorge Rldrigue
.Jeloluita
OrlanJo Ant.Ón)o Lobão da
Cruz
('lT"

l

l

1P4
nnnE';: n:1 ~xr:'lr, l'I'n po 1 fi
3a ~ér i IJ
******************************************************.*
Ao r1istrito
de recrutamento
e mob i l i.z acão n ?
5
Rui Figueiredo
Ja Camar a Cabr-al
Ao distrito
de recrutamento
e mobiliza~io
nO 11
~,ário LUIS da Veiga Br andão de nrj to

(Por despacho

SAR11N'IOS

Inpresso

de '24 e'e líorco

ro U

de 19fi1)

ATm PFh\,A llNTI·

nos ~u~dros,

nua~ro dA arma Je inf1ntaria:
Passaram
a ser considerados
nesta
situac~a
debJe 28 d~
Fevereiro
de 19111 por t,'rPIII re"~re~sad(\ do F tudo da
Indi a onde servi r arn eUI reforço
a guarniçiío
norn.al
o
2° sargen to graduad,) ,lu in f'au tH r ia Ga~i-'ar I ope ,Jt'S
Santos e Inr-r i e l de infM\uria
unar o Car-Los ·"Ir 11\8 Jn
Silva,
ambo~ do regimel\to
de artjlharj"
lip.-cira ne. ;)

n li a ii r o

ia

"fll, :1 u ;3

~

t í I h ar i ;> •

Passaram
a ser considerados
n e s t a si tu ac i;() de .de 28 ele
Fevereiro
de 1911} por t.e r em rpgressa'lo
do comando
terri tor i al independente
do Fst.ado da Indi a onde ser
viram em reforço
a guarr i cão no rma l os 2°s
saraent.os
de ar t.i Ihar i a , .Io aqu iro ~lagrn NUTl '5
do re e in-en to de
artilharia
l i ge ir a ne
1 p I uré l i o .Ior ge de \Iato~
r1(l
regimento
de artilharia
I ig' i ra ,,- 5
(Por despacho d« ?8 de Março rle 1S(1)

Passararn
a ser cons i dcrudos n e s t a s i t.uaçâo 'lesrJe 2R de
Fevereiro
de 1961
por i.e r em rezre s s ado
O COIrIllIJO
territorial
lTlJependente
dI) Fstano da Jndia.
ntle ser
virarr em reforço
d guaru i çiio norn.al , o 2°.
Sl: rg nto
dI.
engenharia
sapadores,
A'1t' 10 \lv~s
1oço
do recim n t o
de engenharia
11°
1 e o s ar eenr.o de crurenb a r i r
transmiss0cs
Ar:i st'Í de~ Antónül dl' 01 i vei ra . e"brH
,ln
batalhio
de tel~~rafistAP
(Pur rlespaclw de 27 de '~inr~'u de tq61)

3ü S'ric
fnl:1F! nn ~Xr-!jr,lTn ,~I) 1~
l~~i
*****~*******************~*~*****~;**~*****~******~*~.
**:~
G [1Í:l u r o d Q s- r v i r; n ' p.

c: ~ " li e

lo!

i I i t llj :

Passou
a ser considerado
nesta
si t uac âo desde 21 de
~larço de 1961 o furriel
do serviço
ri saúde
mi l i tar
An t ón io Cr i sóst.omo
do comando da 4a reg-ião n.i l i t ar
Vence pela verba "Pe s soa I de nomeação v.i tal Ic i a a l ém
dos ~uaJroa"

rass~geffi a ~itUHç~n de supranu~Rrãrio'

Passararr
a ser con s i rle r ados nesta
situação
de sde f\ de
~'arço d» 191)1 ror terem Ri 1(\ nomeador !)ar'1 se rv i r+m
nas tropas
de re Io rco a guarn i çâo no rrna ] elo Fst.arlo del
Incha
nos termos
a a Linea c) -lo arte,
3c cio decr et.o
42 q37 de 2 de Ahr i l de lql'íO os ~:e~llinll~s mi l i r ares
lCs sargentos
de i.n fen t.a+i a lien ar.o lope s c1e AnJlíjo e
Francisco
lI!aria r"'iHleira
Hll'ho':> da Escola
PrrÍt-;r'
lI'
Infantaria
e Jo;qlJirr
j\zevcl1o
-lo re~ilrent()
dp
infantaria
nO 5 t.en-Io COrT·(I un i (:![1f' ;ncorpor:do
ra o regimentü d~ in fetnt"ilrie
nC 3
lC S sargentos
de jn J<lt!taria T'rancisco
., ricer.o
do re
gil1'ento de inÍ<mtaria
nO
] e .Iosé ~"~Jldes r;uerrei
1'0
do depósi to I!eral oe rrat.eri H 1 J(~ guerra
L nt10 CO'T1n
unidade
incorpora.Jorél
() r' giII'ento
(l~ i \r, nl'lria
11 °
1
(For despacho
de 6 rle Sete/T,urn Ile 1.9('C'
Passararfl a ser considf'T'<l.Jos ne..,ta situa('~lo
r1esJe as ~a
tas abaixQ designarIas
por tererr sido 11 1rrpa,los parn
servirem
nas tropas
de rf:>forr;o a ~uarJlir'fío normal Je
Angola
nos termos rli'! aI \lle8 c) do arte
3' do lr~cre
to nO 42 937. de 2? de t\brjl
de 19i)() os segujntes
militares
c

l

sargento
de inf'ntar:ii1
/v'uti.dS F·l.eves
Cjpriano
do regirrel1to ele :infanearj;.l
n"
12 Je~de]9
Je '~arço
de 1961 tendo corno un:i dêH1e incorporadora
o bat(J] llH0
de caçadores
nO 5
(Por

l°

sdrgellto
do regimento
de 1961

despacho

de

(l

[untar',
de infelllL<!rie

\.1(' j

de Se tembro
.To~:p

nO

llo

11

de 19f;O)

Po~~{,rir l:Olld(>iê'~;
·l~"'ll <)1 ne ~.'cn'(:(

•
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Passaram
a ser consIderados
nesta
situação
desde 18 de
Março de 1961
por tt.rem embarcado
para a 3a regIao
militar
onde vão servir
por Imposição
em reforço
a
guarnição
normal
os 2cs
sargentos
de infan,Laria
do
batalhão
de caçadores
nO 5 Pedro Pinheiro
Gonçalves
Caetano João Bi gares Careto e Fr anci sco .losé Hi hei ro

(Por despacno

de 23 de Março de 1961)

Passaram
a ser considerados
nesta
situação
desde 21 de
Março de 1961 por terem sido nomeados para servirem
nas t ropas de reforço
a guarnição
normal na pr-ov inc i a
de Moçambi que nos termos da al ínea c ) do ar t? 3" do
decreto
n~ 42 937 de 22 de Abril de 1960 os l°
sargentos de infantaria
José de Melo ~1aias Meira ,00
reaimen to de infantl:lria
n? 6 e JoaquIm Augusto Lima
n
,
•
C
c..
d
Fe rn andes
do regimento
de infantan3
fi
o ten o
como unidade
i H'orpol'adorn
o batalhão
de caçadores
nO 10
(Po

despacho

de 4 de Abril

de 1 61)

PaSSOll 'l ser consjdcrauo
n<,sta slt1Jaç:'ío tlesde
lB d
Março de 1961. por t e r s i do n om do para servir
n as
tropa
de r, forço
H guurni
(ião uo rmn I da GUIn;
tll
termos da a l ine a c, do ar t
3.;1 tio decreto n
42 937
de 22 de AIJI'i! de 1960
() 1
sargento
ele in ant.ar i
Octávio
Az i.nhe i ra Co ta
do r eg iment;o de lnf n a i q
n? ~ t end» corno unidade
in ,orpol'ador
o bat lIJ .. o d
caçadores
n
5
(Por despacuo de G de Setf'mbro de 196()
PaSS<llfim a ser con s i der ndos nest.a si tllBção de de 18 de
Março de 1961 pnr terem
mb rc do para o com nd
eI
ritorial
independente
d Cu iné
ond
,-50
rvi
por
imposição
em reforço
ii gllarnição ncrrni l os 2°
~entos de int'antuna
do ba a lhâo d caç dore
II
João AntónIO Ahrantes
(")fI e
e.lo
' Lollr nlio dos
an o

(Por despor.ho

Uuadro

u

24 rlp. Março de 19(1)

da nrma de artilharia

3a Série
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t.i Ihar ia ligeira nO 3 Boaventura de Sousa Carva lho
do regimento de artilharia de costa e Acácio Trindade
dos Santos da inspecção de artilharia de costa tendo
como unidade incorporadora o regimento de artilharia
ligeira ne 3
(Por despacho

6 de Setembro

de

de 1960)

Ouadro da arma de cavalaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 8 de
Janeiro de 1961 por terem embarcado para a 3a reg1ao
militar onde vão servir por voluntariado em reforço a
guarnição normal os 2°s sargentos de cavalaria do
regimento de lanceiros nO 2 Manuel António Gon
çalves João Teixeira Carlos c Mário Aniceto da Silva
(Por despacho

de

24 de Março de 1960)

Passaram a ser considerados nesta situação desde 8 de
Março de 1961 por terem embarcado para o E~tado da
lndia onde vão servir por imposição em reforço à
ltUarnição normal o 2° sargento de cavalaria Mário
Craveiro de Castro e os furriéis de cavalaria, .Jaime
Rodrigues de Sousa ..
~~~uel José Jesus Bapt ist.a e Joa
quim Augusto Arede S1moes todos do reg1mento de lau
ceiros nO 1.
(Por despacho de 29 de Março dr! 1961)

Quadro da arma de engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 16 de De.
zembro de 19.0 por ter embarcado para o Es a.loda In
dia onde vai servir por imposição em ~ef"l'ço fi guar
nic âo normal o furriel de engenharia sapado r do re
gimento de 'engenharia n? 1 Helder Soares Pi re
(Por despacho de 29 de Março de 1961)

Ouadro do servico

de material

PassOu a ser considerado nesta situação desde 8 de Março
de 1961 por ter embarcado para o Estado da lndio
onde vai servir nas tropas de reforço
guarnição 1111
mal o furri
do' regimento de Lance i ros T
J
Gll1
lherme da Conceição Parrança

a

(Por despacho

de

3 de Abril

de

1..r., ,
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Arm3s e Serviços:
Escolas oráticas das a mas e se rviccs,
de instrução e unidadp.s:

centros

Infantar ia:
egimento

de infantaria

nO. 3

o 2°. s rgento de inf'autnr i
Manuel Franci.sco
da Ro
contando
a anti ui.dade de. d
2 de ~'arçn de 1961
com d t re i t;o ao
vencimento.
do

l°. sargento de lnfant3n3

uc tua l posto desde a me mo dota
VC'JlC>pel
Pes.oal d nOOlea1ao vital (ia al:'m do . dro
(pur despacho de 'l1 de Março de 19)1 J.

Regimento

de Infantaria

n°

ver

4

2Ç• surg'nlo curnete'ro

o furr
.1oaqui'Tl
ont ndo a 8nl'gtlldad
] 961 com d ire to ao
im n to
partir de mesma dnt.a.

(Por despacho

Batalhão

Indepen

B~talhão

de

2 d Março de 19 1)

ente de Infantaria

de caçadores

nO

nO 8

de 1961)

IR

Artilharia:
Escola

or5tica

de ar t i lhar i a

2°. s~r~ent(J 2°. mecan i co de v ia tu r as de I agn rt as e es
pec i ai s o furriel
.Io sé \o'aria Nabr a contando
a ant.iguidade
de oe 31 de Março de 1961, com direito
aos
vencimentos
do actual
posto a }Jartir
dA mesma data
(por despacho de 3 de Abn 1 de 19 )1,
ç

Furriel
de ar ti l ha r-i a o 1°. cabo .Ios
Franco Bezerra
ccn t.ando a antiguidade
desde 8 de Março de 1961
com
di rei to aos venc imen tos do actua 1 pos to a p a r t r r da
mesma data
Vence pe l a verba
Pessoal
de nomeação vi
tallcin
além do~ ()ladros
(Por despucho de 3 de Abri l de 1961 J.
é

Regimento

de artilharia

ligeira

nO

4

F\Jrriéis
de ar-t.iLhar-i.a
os 1':>5 cabos
António da Pi eda
fI dos.
antas
dn regimento
de art i lhari a ligeira
n? 1 e Octávio .10 f. Ho r-t r d regimento
d art i lharia
pe ada n? 3 contando
a ant r gui dade desde 8 de Março
de 1961 e íanuel Benave
e ~ -ves
do re~imento
de ar
tilhlirJ .ligeira
nC' 1 con t.arido a
t igui d-d
d 'de
30 do referido
m s d Marçu
todos com d i r e r o 0<
ven irnent os dos R(_tuai
postos desde as datas da res
pecti\'as
antiguidades
Vcnc m pela verba
Pes o a I de
nom ,('nO vi.t.al j ca a além do ~adros.
(p'or despacho de 3 de Aort l de 1961)

Regimento

de a . I Ihart~ pesada

nO

2

Furriel
de artilharia
o l°
cabo Da i d António
Xa I r
de 01i vei ra do r gimenro de art.i.Ihara
li gea ra nO
cont.ando fi ant igu ielada de de H de Ma 'ço de 1961
l)fll
dlreito
aos ven~.imcnto.
do act.ual
posto
a pnr .1e da
mesma data
n ta na e a oent ro de iustr'ução
<..
on
dução auto n? I Vence pel II verba
Pessoal
de nomeá
ção \itulícla
além dos Quadros
([>0 r despacho
de 4 de Abril de 1961/

Regimento
Furriel
rIO

de arti Ihnria de eis ~

de artilharia
o 1°, cabo Marcelino
Mari a Valécontando
a anti gui dade desde ~ de ~~arço de 1961

3 a sé I i e
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com direito ao::.vencimentos do actual posto a partir
da mesma data Vence pela verba Pessoal de nomeação
vitalícia além dos Quadros
(Por despacho de 3 de Abri I de 1961)

Cavalaria.
Regimento
2~

de cavalaria

nO

7

sar~ento 2° mecanico ue viaturas de lagartas e es
ars o furriel Manuel Tavares contando a ant.i.gui
dade desde 31 de Março de 1961 com direito aos v~\ci •
mentos do actual posto a partir da mesma data
(Por despacho de 3 de Abnl de 1961)
peca

Grupo divisionário
2

Q

da carlOS

de combate

sar~enlo 2
mecanico de vlaturas de lagartas e es
peciais o furriel Manue 1 dos 'antos Lopes con tando a
antiguidade desde 31 de Março de 1961 com direito ao
vencimentos do actual posto a partir da me~ma data
(Por despacho de 3 de Abri I de 1961)
w

Engenha

I ia.

Re~imento

de engenharia

nO

2

Furriel de en~enhurin transmis 'ões o l~ cabo
da Si 1va (',oellloUII E cola Pr áti ca d III renh I' i
coo
t.ando a anui gu i dade d d 20 de [ar-ço de 1 1
oro di
reito aos venci men t o do d tua l po. to
P r ir da m
ma data Venc pela verba Pes oal d
jt
era al ém d()~Quadros
I (ro" dcspucho
de 2J de Março de 1961)

Batalhão

de Telegrafistas

Furriel 2° artífice
dante ue ar t i f ic
contando a antiguidade d
di rei to aos veuc uuen tor; do ac tua
mesma uata Pi cu
meação vitallcia ol'~ do
317v do Cap? do 8
d
r; men
(
(Por despacho de ~7 de Março
v

Fur ri el de engenharia
transmi ssões o 1°,
José Gil
contando
a antiguidade
desde
1961. com direito
aos vencimentos
do
partir
da mesma data. Vence pela verta
meação vi t.al i c i a alAn dos Ouadros ,
(Por despacho de 23 de Março de

Grupo de compnnhias

cabo Francisco
8 de Março de
actual
posto a
Pessoal
de no

19(,1)o

de trem ~uto

Sargento ajudante
de cavalaria.
o 1°, sargento
dp. cava
laria
Júlio An t.éru o da Trindade Júnior
do regimento
de cava l ar-i a n? , 6 contando a antiguidade
desde 23 de
Março de 1961
com di r ei to aos vencimentos
do actual
post0 a partir
da mesma data
(Por despacho de ?3 de Março de 1961,.

Est~belecimento$
Centro

de instrucão:

de instrução

de operacões

especinis

l0. sargento

de infantaria
o 2°, sargento
de infantaria
Tomás José dos P"l.S contando a antiguidade
riesde 8 de
~larço de 1961
com di rei Lo aos vencimentos
do actual
posto a par-t.i r da.mesma.d[lt~:
Vence pela ..er ba Pey
oal de nomeação V1 t al j ci a ..llem dos Ou ad ro s ,

(fJor despach»

de 27 de Março de 1%1)0

Cílrreira de tiro da Selrrl da Calleguella
1°, sargento
de infanta:i
<J
o 2°. sargento
de m ant.ar.i a
António Fe re e i r a da ~ 11va contando A ant.rgui dado de .
de H de 'oarço de 1901 com di rei to eo s vencimentos
do
actual
posto a pa r t i T da mesma data, Vene pel a ve rha
Pe soal de nomeação vi tal íci a al ém dos ()lBd {'I)S
(Por' despacho
de '17 de Mnrço dr' 1961 J

Supranumerá:

ias.

tio Ui t rílma r,
3a. pegião

~i I it~r

1°, sargento
de infantaria
o 2°. sargento
dp. inf'antur-i a
l'ranc'isco
do Rei Grn n cont i1nc~(Ja Butigu'tiuck
de sde
1 d ~Iarço d IQ61
com di rei to ao
v en c en t o do
actual
posto a parti r da mesma data.
(Por desp aclio de ~ de Março de 19fi1,

202
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Regi ãe !Ai I i ta r

Furriel ferrador o l°. cabo ferrador, Ant~lio Novai5
Henriques contando a antiguidade desde 13 de Janeiro
de 1961 com direito aos vencimentos do actual posto
a partir da mesma data.
(Por despacho de 3 de Abri I de 1961).
Comando territorial

independente
Indi"l

do Estado

da

Furriéis de cavalaria os lOs. cabos Avi lo Joaquim Ramos
Cadete e Manuel Alves Martins, contando a antiguidade
desde 6 de Março de 1961 com direito aos vencimento
dos actuais postos a partir da mesna data.
(Por despacho de 4 de Março de 1961J.

SAJGNJOS

ro

(UAJro

[F.

([MPl.~MFNIO

Armas e Serviços:
ln f an t a r i a:
Regimento

de Infantari

a de Luanda

2°s. sargentos miliciano
os furriéis milicianos, Ade
lino Pereira Lopes de Fi.gueiredo AI varo AI vares Ao
drigues .errão Amandio José Vi nhài s, Antero da . i lva
Dobre i ra , António de Jesus Soares, Ant.ónio da Si Iva
Neves Cândido Mário Pereira Oias Ce) o Carvalho de
Almeida, Ernesto Cardoso Martin
filipe Reis de Brito, Fi.mrino José Borges de Lima Bértolo, FIoreano Mar
ques Folhadela Portela Fr-ancisco elemento Pinto Jú
nior, He rlander Lopes de M_lo .João Amaral, .loâo Car
v~lho Sarai~a. José Alberto Gonçal ves ahai
Jo é . la
na de Almei da Sousa .Jo-é Passos da Si 1va, .Io ' Tomaz
Lopes Mário &)rges Magalhães, Saúl Barbo a, Vietol
Manuel Duarte Rosa oontando a antiguidad d de 1 d
Janeiro de 1959.
2°s. sargento miliciano' o furriéis miliciano Li .
nio de Melo Pereira e Moi és Ferreira oontan~ a an
tiguidade desde 28 de Feverei ro de 1959
.
(Por

despacho

de 10 de Fevereiro

de 1961)

3:j sé r i e
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cnLOCACÕES

SAK'OODS

E TRANSF~RtNCIAS

00 QJAIro

PE:llt1ANFNIE

dos serviços

e outros

Armas e Serviços:
Direccões

e chefias

Na dependenci a do Vi ce-Chefe
do Exército:
Chefia

do serviço

2°· sargento
tel general

do Estado

de Reconhecimento

de infantaria
António
da la. região milltar.

órgãos:
~ai o r

das Transmissões

Dias

Soares,

do quar

2°, sargento
de artilharia
Fernando Marques Duarte
quartel
general
da 2a. região mili taro
(por despacho de '24 de Março de 1961).

Escolas
práticas
das armas
de instruçao
& unidades:

e serviços,

do

centros

Infantaria:
Regimento
l°.

de infantaria

nO. 5

sargento
de infantaóa,
Guilhenne Marcelino
Fidalgo
do regimento
de infantaria
nv, 11.
(Por despacho de ?4 de Março de 1961)

2°.

sargento
regimento
na r.

de infantaria
de infantaria
(por despacho

Regimento

de Sousa

alvador
António Faneca.
nO. 11, por moti o discipli
de

do

?5 rle \farço de 1.96:1)

de infantaria

nO. 6

2°. sargent.o
gr~duado
de infantaria,
Gaspar Lopes
Santos
do regrmenrn de ar ci Ihaci a l i ge i r-a n>, 5.
(Por despacho de ?8 de Março de 1961)
Furriel
de infantaria
.hmaro Carlos ~.~artiI1S d
regimento
de artilharia
ligeira
nO. 5
(por despacho de 28 de Março de 1961)

ilv,

d s

do
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Regimento

de infantaria

2°, sargento
de infantaria
do pr es di o mi l rt.ar.

Olstódi()

aa.

1n

Série

nO, 13
Ne rv da Silva

Coelho

í

(Por despacho

de 29 de Março de 1961).

na t al hão de

cae nío r es nC,

5

2°, sargento
de infantari
a, Leopo l drno António,
mento: de infantaria
n", 4,

(Por despacho

do regI-

de ?4 de Março de 1961)

Artilh3ria:
flegimcnto

de artilharia

ligeira

nO, 1

Furriel
2°, mecan i co de viaturas
de lagartas,
Jo (. do
Santos Gomes do centro
de i.nst.ruçâo
do servi ço de ma
ter; al ,
tPor despacho d .5 de Abr i l de 19li1/.

Regimento

de artilharia

nesadn

nr

s a rgen t.o de ur t il lm r i.r AuréLio Jorge
de Mato
do
regimen to de n rti 1ha r i a lige i ra n>, 5 crm
ti no II)
centro de instrução
do serviço de materi al
(Por' despacho de 98 de Mm'ço ete 1961)

2°,

2°. sargento

de ar t.il.liar i a Joaquim Magro Nunes do regt
mento de ar t.il hn r-i a l t ee i.ra nO,
1 devendo se r' c TI l.
der-ado n e s Ln s i t.un '00 de sd 2~ ele "nvl'l'f~i ro de 1961
por ter regressado
do comando t i rri.ro ri a l indep en ent e
do Fs t ado da Ind i a. V nc p ln verha
P son l d no
meaçfío vÍ.talícia
além do (I dros • f)est.ina
no C n
tro de instrução
do s r\iço
de mat rial,
Regimento

de artilharia

pes da n".

2

2°, s?rgento

de artilharia
.loão Mnnucl 'I nde
regunenro de ar t.i l har ia ant.i Ue~rea fixa
C 0111
centro de insl.ruçíio
d ,;ondução nuto na. I,
(Por desplll'ho de 24 de Março de 9(1).

2°, sargenuo
de i n Fant a r-i a Si l.vr o l\och i te <lo
Silva
do regimt'nt.o d infllntlu la na, 13 com
ao centro
de 'inat.ru 50 dr IOIlUIIc;õ(' au 0 na, 1
(1)01' despacho
de 24 de Março de 1%1).

do
t ino ao

ino

3a,

GRnu

Série
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de arti

Iharia

pesada

nO

3

sargento de infantaria
Joaquim dos Reis Silva do
regimento de infantaria n
2 r.om destino ao centro
de instrução de condução auto nC 2
(Por despacho de 27 de Março de 1961)
Engenhar

ia
Escola

Prática

de Engenharia

2°, sargento

de engenharia
sapadores, Antón10 Alves
Moço do regimento de engenharia nO, 1 'devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Fevereiro de
1961, por ter re~ressado do comando territorial independente do Estado da Indi a Vence pe la erba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros'
(Por despacho de 28 de Março de 1961 )
Regili1ento

n". 2

de engenharia

2 ° sargento de engenharia-transmi ssões Ar i stides Ant ónio de Oliveira ~ abra do batalhio de telegrafistas
devendo ser considerado ne~(A situaçt>o desde 28 de Janeiro de 1961 por ter J"t!greq"adn do comando territorial do Estado da Indja Venct. pe l verba "Pes (ai de
nomeação vitalícia além dos Ç\ladros"
(Por despacho
de 27 de Março de 1961)
9istritQs
Distrito
2°

de recrutamento

e mobilizar.ão

de recrutamento

e mobil ização

nO,

sargento de i n Ien t ar i
António Pedro Ribeiro
regimento de infantaria nO 11
(Por de po cho de 23 de Março de 1961)
Orgãos

de execu,ão

e outros

dos serviços

elemen

do

'Js

mi I i t ar es-

Estabelecimentos

Estabelecimentos

de instrução

A c a d em i a '" i I i t a r
2'

argentodeartillar'u

A

linod

Cruz Mar iano, do

3a Série
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regimento de artilharia

de costa.

(Por desp aoho de 3 de Abril

ec I ég i O

de 1961j.

Mi I i t a r

2°. sargento de infantaria
David Prates Caeiro
gimento de infantaria
nO. 11.
(Po r despacho de 23 de MarçfJ de 1961)
Centro

de Instrução

d« serviço

do re-

de material

2°. sargento 2°. mecânico de viaturas lagartas
e espe
ci ai s , José Maria Bernardes
do re gimento de artilha
ria ligeira n? 1.
(por

despacho

de

3 de Abri l de 1961)

Campo de ti ro de Alcochete
2°. sargento de engenharia,
batalhão de telegrafistas.
(ro r despacho

Carlos Pinto

da Fonseca, do

de '25 de Março de 1961).

F.stabelecimentos

Hospitalares

Hospital

Regional

Militar

nO.

Furriel do serviço de saúde militar.
;\ntónio Crisóstomo,
do comando da 4a. região militar.
(Por desp-acho de 29 de Março de 1961).
Supranumerál

io s:

Infantaria:
Batal hão de caçado res nO. 5
2°s sargentos de infantaria,
Caetano .10;'0 Pi gares C r t? ?o r-egimento de infantaria
nv , 15. Fr ancisoo Jo '
Ribel~o. ~o depósito geral de mat l'ial de guerra e Pe
dro PmheIro Gonçalves, cD Col'gio Militar.
por t rem
emba~cado. para a 3a. R gião Mi l i t a r ond vão servil'
por lmpo~lção em reforço à guarnição normal, d v ndo
ser consr derados nesta si tunção ri sd la de Março de
1961.
(P()r .spacho
de 24 de Ma rç o de 1961).

3a. Série
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2°s. sargentos de infantaria, João António Abrantes Go
mes do regimento de infantaria nO. 16 e José Lourenço
dos Santos, do depósito geral de material de guerra,
por terem embarcado para o comando territorial independente da Guiné, onde vão servir por imposição em
reforço à guarnição normal, devendo serem considerados
nesta situação desde 18 de Março de 1961(por despacho de 24 de Março de 1961).
Cavalaria:
Regimento

de lanceiros

na.

1

2°. sargento de cavalaria Mário Craveiro de Castro do
grupo divisionário de carros de combate por ter em
barcado para o Estado da India, onde vai servir por
imposição em reforço à guarnição normal e devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Março de 1961.
(por despacho de 28 de Março de 1961)
Furriéis de cavalaria, Jaime Rodrigues de Sousa
do
quartel general da 2a. região militar, Joaquim Augusto
Arede Simões e Manuel José de Jesus Baptista, do regimento de cavalaria nO. 6 por terem embarcado para o
Estado da India. 'onde vão se rvrr por imposição em re
forço a guarnição normal
devendo ser considerados
nesta situação desde 8 de Março de 1961.
(Por despacho de 29 de Março de 19(1).
Estabel~cimentos
Laboratório

Produtores:
militar

de produtos
farmaceutlcos

químicos

e

2°. sargento do serviço de saúde: Manuel de Oliveira Ma.
narte, do 2°. grupo de companhias de saúde.
(por despacho de ?5 de Março de 1961 j
No Ultramar.

aa.

Região

Militar

lOs. sargentos de artilharia, António da Silvo •Lder ra e
Augusto Pedro Mart.ins, ambos da F.scola Prãl .:i de Ar
tilharia, por terem sido nomeados para servirem em co'missão militar na provlncia de Angola, nos termos da
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al1nea c) do artV 3L, do decreto nO 42 937 de 22 de
Abril de 1960 devendo serem considerados nesta situa
ção desde 20 de Março de 1961
(Por despacho de 27 de Março de 1961)
l°

sargento de artilharia Celestino da Costa Ferreira
do regimento de artilharia ligeira nO 4 por ter sido
nomeado para servir em comissão militar na prov1ncia
de Angola, nos termos da alínea b) do artO 3° do de
creto nO 42.937 de 22 de Abril de 1960, devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Março de 1961
(Por despacho de 27 de Março de 1961)

2 ° sargento de infantaria António San s da Fonseca do
regimento de infantaria nO 11 por ter sido nomeado
para servir em comissão militar na prov1ncia de Angola
nos termos da al1nea c) do artO 3e do decreto n
42 937 de 22 de Abril de 1960 devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Março de 1961
(Por despacho de 27 de Março de 1961)
sargentos de artilharia Fernando Brito do regimento de artilharia ligeira nO. 2 e José Luciano Polido do regimento de artilharia l~geira nO 4 por terem embarcado para a província de Angola onde vão servir em comissão militar voluntária nos termos da alínea b) do ar tO 3v do decreto nO 42 937 de 22 de
Abril de 1960 devendo serem considerados nesta situa
çao desde 20 de Março de 1961
(Por despacho de 28 de Março de 1961)

2°8

20, sargento do serviço de saúde

António Luís Friezas
da assistência aos tuberculosos do Exército por ter
embarcado para a província de Angola onde vai servir
em comissão militar por imposição nos termos da a lince
c) do arte, 3
do decreto nO 42 937, de 22 de Abril
de 1960 devendo ser considerado nesta situação desd
20 de Março de 1961
(Por despacho de 29 de Março de 1961)
ü

4a Região Mi titnr
1

U

sargento de in f'ant.ar
ia Artur
mi.naos do regimento
de infantll.rian
5 por ter sido nomeado pnr a servir
em comissão militar em Mo<;amb1que nos termos da alí
nea c) do artO 3° do decreto nO 42 937, de 22 de

3a Série
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~2~

Abril de 1960 devendo ser considerado nesta situação
desde 21 de Março de 1961.
(por despacho de 18 de Outubro de 1.9(0).
2°. sargento de mfant.ari a, Manuel Inácio Alface Var-ar
das, do regimento de infantaria nv , 15, por ter embar
cado para a .[rovíncl.ade Moçambique onde vai servir em
comissão voluntária nos termos da alínea b) do artO
3°· do decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960 devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Março de
1961
(por despacho de 25 de Março de 1961).
2°

sargento do serviço de saúde António Jerónimo Lou
reiro Palmela
do grupo de companhias de trem aubO
por ter embarcado para a província de Moçambique onde
vai servir em comissão voluntária nos termos da alínea
b) do artO. 3°. do decreto 42.937 de 22 de Abril de
1960, devendo ser considerado nesta situação desde 21
de Março de 1960
(por despacho de 25 de Março de 1961).

2°s sargentos do serviço de administração
mi.Lit a r,
Francisco Abreu Marques. do l°. grupo de companhl.as de
aàainistração militar E~uardo Alberto Raposo da Costa
Oliveira e Norberto Jo~quim Franc~ ~erreira. ~b~s do
2° grupo de companhl.as de a~~nlstraç~o
ml.ll.tar.
António da Silva Cab:al das ofl.cl.nasgeral.S de farda
mento e Or~ando Morelr~ Gonçalves da manutenção militar por terem embarcado para a província de Moçambique onde vão servir em comissão militar po . imposição
nos termos da alínea c) do artO. 3°. do decreto 42 937
de 22 de Abril de 1960, devendo serem considerado,
nesta situação desde 21 de Março de 1961.
(Por despacho de 25 de Março de 1961).
2°. sargento do serv~ço de administração mi litar-, Jo:>é
Antónl.O Cunha Subt i l , d~ manutenção mi lrt.er, por ter
embarcado para a provlnCla de Moçambique onde vai ser
vir em coml.SSao voluntária nos termos da alínea b) do
artO. 3°. do dec~eto 42.937 de 22 de Abril d 1960,
devendo ser conslderado nest situação deRde 21 de
Março de 1961.
(por despacho de 25 de Março de 19C;
q

I
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V
A)

CONCURSOS. CURSOS E ESTAGIOS

Cu rsos
1 - Nomeação

de pessoal

São nomeados para frequentar o curso de referenciaçio
pela luz e som que tem in1cio em 10 de Abril de 1961,
na Escola Prática de Artilharia
os 2°s sargentos
Manuel Madruga Ferreira Romano e Manuel Bernardino Nu
nes e os lOs cabos aprovados António Joaquim Bordalo
e José Franco Bexerra todos da referida Escola
(Por despacho de 23 de Março de 1961)
São nomeados para frequentar o curso de operador de ra
dar de artilharia de campanha, que tem início em 24 de
Abril de 1961 na Escola Prática de Artilharia
onde
deve ser mandado apresentar
o 2° sar~ento graduado
António Joaquim Henriques Caneiro do regimento de artilharia ligeira nO 4 e o 2° sargento graduado Ma
nuel Mendes da Fonseca da referida Escola
(Por despacho de 23 de Março de -1961 )

2

Averbamentos

Frequentaram com aproveitamento e com as classifiçações
que lhes vão indicadas
o curso de sala de operações
que funcionou na Escola do Serviço de aúde de 3 de
Outubro de 1960 a 28 de Janeiro de 1961 o 2° sar en
to João Simeiro Canha
muito bom e o furriel António
Boavida Lucas
bom
ambos do hospital mi lital' pr i.n
cipal e o 2° sargento António Júlio Lopes
re~llar
do hospital militar rel1;innalnO 1 A estes sargentos
deve ser averbada a especialidade de Sala de Opcr
ções
(Por despacho de 23 de Março de 1961)
Frequentaram com aproveitam nto e com as clas ificação d
bom
o cur so de prot 'se dentária que funcionou n
Escola do Serviço de Saúcl de 3 d Outubro de 1960
28 d Janeiro de ]961 os 2°s s rg n to do s ·rviço d
saúde João Rapti ta do ho PI al ~ili~nr principal
Manuel Pereira
do ho sp.ital mi Ii t ar regional nO 1e
António Augusto Coxo do ho sp i t 1 mi 1 itar reg i on 1
nO 4 A e tes sargento' deve .er averbada a esp cia

3a

Série

ORDEM DO EXERCITO

N°

10

211

************************************.****************.***
lidade de 'Protese Dentár1a

(Por despacho de 23 de Março de 1961)
Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas, o curso de laboratório sanitá
rio que funcionou na Escola do Serviço de Saúde de
3 de Outubro de 1960 a 28 de Janeiro de 1961 os 2Cs
sargentos do serviço de saúde, José Magalhães do l0
grupo de companhias de saúde
regular' Augusto Lopes
do hospital militar regional nO 3 'bom e António
Antunes Marques
da base aérea nO 6
regular
A
estes sargentos deve ser averbada a especialidade de
'Laboratório Sanitário'

(Por despacho de 23 de Março de 1961)
Frequentaram com aproveitamento e com a classificação de
·'regular o curso de radiologia que funcionou na Fs
cola do Serviço de Saúde de 3 de Outubro de 1960 a
28 de Janeiro de 1961 os 2°s sargentos do serviço de
saúde Carmindo dos Santos Almeida do hospital militar
regional D:0 2 Carlos Manuel.Lobinho do hospital mi
litar reg10nal n
3 e Fr anc i soo Cunha do 20 grupo
de companhias de saúde A estes sargentos dev~.ser.
averbada a especialidade de Radiologia

(Por despacho de 2J de Março de 1961)
VI
Antiguidade

OfCLARAÇOFS

de posto

1) Declara se que os 2°s sargentos milicianos do re
gimento de infantaria de Luanda promovidos ao actual
posto pela O E nO 7· 3a Série - de 10 de Março de
1961. a pág 136 a 137 contam a antiguidade neste posto
desde 1 de Janeiro de 1959

Rect ificações:
2) ~clara se que o furriel de infantaria Gaspar JosP
Cerque1ra
do batalhão de cacadores ne 9 foi ro
locado no regimento de in fantaria na 5 e não na Di r (..
ção do Servlço de Pessoal
como consta da (I
r
3a Série . de 10 de Março de 1%1
3) Declara se que o 2°

sargento de artilh ria Carlos

3a Série
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Gaspar Nogueira
do regimento de artilharia pesada
n= . 3, se destina ao centro de instrução de condução auto nO. 2.
4) Decl ara-se que o 2°. sargento miliciano Artur AIbertp Reto, do regimento de infantaria nv , 13, passou ao
distrito de recrutamento e mobilização nO. 9 e não ao
distrito de recrutamento e mobilização nO. 13 conforme
consta da O.E. nO. 34 - 3a. Série - de 30 de Novembr~ de
1959.

Vencimentos:
5) Declara-se que passa a vencer pela verba "Pessoal
dos Quadros aprovados por Lei , desde 28 de Fevereiro de
1961, o 2°. sargento ferrador José Cipriano Correia da
Escola Prática de Engenhar1a.

VII - OSITUKRIO
1961
Março, 2
2°. sargento arpinteiro José Augusto Mur
ta do grupo de artilharia contra aeronaves nO. 2.
Março, 20 - 2°. sargento músico de 2a classe executante no instrumento "saxofone" do regimento de infantaria nO. 15 António Teixeira Botelho de Carvalho

o
Afonso

Ministro

Magalhães

do Exército,
de Almetda

Fernandes

Está conforme.

J Ajudante-General,
~
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Attt
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DO EXERCITO
o E. M. E.)

•

-

o

MINISTtRIO DO EXtRCITO

Ordem

do Exército
20 de Ah r i I de H161

Publ ica-~B

ao Exército

o seguinte:

I - ~OANÇAS
St\RGENlDS

Suo ranumerár

DE QUADRO

fi (XJAOOJ PEfMANENTE

lOS:

Comando Territorial
Independente
de Macau
Furriel do quadro de complemento Manuel Martins, tem
passagem ao quadro permanente do serviço de adm~nis
tração militar porque encontrando se a~rovado em con
curso par~ este quadro lhe ter competido o preenchi
menta de vaga. Conta a antiguidade desde 2] de Março
de 1961, com direito aos vencimentos do actual posto a
partir da mesma data.
(Por despacho de 11 de Abril. de 1961}.

II - MUDANC~S

OE SI TlJACAD

SARGENTOS fi ((lADro
Abate
Quadro

ao efectivo

Pm.1ANfNlr:

do Exército:

da arma de infantaria:

Passou a ser considerado nesta situaçio Jesde 24 de
Março de 1961 por ter sido au tor-izado a prestar
ser
\ .IÇO na Guarda Naci ona l }~epúLb cana
o sargea to aju-

214
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,
dante de infantaria
Mário Mart.i.ns Pinto
do regimento
de artilharia
pesada nO, 2,
(Por despacho de I~ de Abr'il de 1961),

Ingresso

nos Quadros:
~uadro

do serviço

de material:

Passou a ser cons ider adn nesta si tuação desde 28 de Fe
vereiro
de 1961 por ter embarcado po BstaBOLdL IDdiã
de regresso
a Metrópole
o 2°, sargento
2° mecanico
de viaturas
de rodas,
Vi rgi l io António Mendes Posa, do
grupo de cornpanh i as de trem auto
(Por despacho de 6 de Abril de 196t).

Uuadro

de amanuenses

do Exército'

Passou a ser consideradc
nesta si tuação desde]
de Abn 1
de 1961 o 2°. sargento
de infantaria
Francisco
José
Carvalho
do Instituto
Técnico Miljtat:
dos Pupilos
do
Fxérci to.
(Por despacho de .? de Abnl
de 1961),

Passagem

a si tuacão

Quadro

de supranumerários:

da arma de infantaria:

Pass a rarn a ser considerados
nesta
situação,
desde 8 de
Varço de 1961 por terem embarcado
para o Estado
da
Irid i a, onde vão s e rvi r por impos~ç5o
Clll
r-efo rço a
guarn.i ção no rmal . os 2°s. sargentos
de infsntar:
a do
regimento
de in fan tari a nO. 5 Alfredo
Est eves AI varo
de Oliveira
Lemos António Pedro Evanael i s ta ~lorai
da
Bocha e .losé Franco.
(Por' despacho
de 3 de Abri I de 1.961),

Qua d r o d a a rm a d e a r t i I h a r i a:
Pus sou a ser cons i de r e do nesta
si Luaçõo
desde
13 de
Março de 1961 po r Ler embarcado para o E tad
da Indi s
onde vai se rv i r nas r.rop: <; de 1" forço .1 guarnição
no r
ma] . o furriel.
de a rt i 111<11'18 ~lanuel Domingos Ftljp
Pe re i ra do regímen Lo de a r'l; i Um
1 i 1ra nO. 3
(Por despacho de 12 de AI" t l de 1961,

Sprie
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da arna

Cuadro

de cavai ar i a:

Passaram
a ser considerados
np.sta situação
desde ~ de
Março dr ]96], por terem emharcadn para o Estado da
India onde vão servi r por in,posição em eefor.ço 3 guar
Jlição normal, os 2°8. sargentos
de cava l ar i a do .r~
gimento de ~all~eiroc; n? , 1, FrallL.i~co Soar~s, Anti)l'no
da Costa Ten.elra
e ~~anuel João Fro1S Cal.dei r a.
(Po r despacho de 3 de A br i 1 de 191'1 .

III

. PR~"~Cf)ES

ro

~AfU-N1D

(liAOR) PER\1A1'lI'J'nr:

~rlllas e servrces:
das atnas
e unidades:

Escolad práticas
de Instrução
infantar

e servicos,

cent rns

I a:
Escola

Prática

de Infantaria

2°s. sargentos

de ]nf~nt~ria.
(C;
furriéis
de jnfantan<l
José Luc i n io de O1:velra
Milnuel de .l esu
c~es
~Ianuel dos, antos fernande
contando
a anc i 'U dad
desde 31 de \larço de ] Q61 todos com di rei to ao ven
r-imen tos dos actuai s postos a par t 1 r da mesma dal:a
(801,. despacho
de S de Abn l de 19fi1)

q

Regimento

de infantaria

nO. 2

l°.

sargento (} infantari
o 2°, snrg nt.o António T pa
da Lopes
do batalhão
de caçadore
nO. 1 cont
d
antiguidade
desde
18 de ~arço de ]Q61. mm d i reito
(1.",
venc imen t i s dn actual
po s tn a par t ir da me ma dar
Vence pela verba
Pessoal
de nomeação \ltalJc.
' a ém
doe; (._À.ladros

(POI

2°s.

sargp.ntos

rlpspacho
de

ln

po to

a

"'lm

118 'tlf

(Por de pach)· de

19fi1)

a os Iu r i éi
contando a ant,

fantari

Bento e .Jos' Cavaco Peres
de 31 de
de 19151
dos ac uai

aI.'

de 11 de Abril

j

di

ri

i to ao

ela m .
de ,1btiL

"lt

nata
de 1961).

10
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Regimento
l°.

3a. Séri e

f!'l. 11

de infantaria

n". 3

sargento
de m Fanr.s 1.1,., n 2". sa rgcnt
An,,/)n.~o I, r
nandes Abreu Pardal
co n t.ando a ar.t.i gu i d ade d esd
21
de Marc;o ele lQ61,
COllJ di rei to
ao s v en c iment.o s elo
actual
postu
a partir
ela mesna data.
Vence pela ve rha
'Pes soul de nomeação vi t.al Ic i a além elos uadros ';

(Por desp acho de 11 de Ab, il d e 1961.).

Regimento
2°

de in tan ta n a n". 5

sargento
de infantaria
o furriel
Francisco
Mexe
Carapuça
contando
a antiguidade
desde 3] de Marco de
1961
com di. rei to aos vencimentos
do actual
posto
a
parti r da mesma dat a
(Por despacho de 5 de Abril de 19f11).

Regimento

de infantaria

nO. I~

1°, sargento
de infantaria
o 2°. sargento: Américo Palo
Pereira
do regimento
de infantaria
nO. 12 con tarulo a
antiguidade
desde 19 de Março de 1%1
com di rei to ao.'
venc irnen tos do actual
posto a part i r da mesma da ta.
Vence pela verba
I s so a l de nomeação
vitaliri.
al'm
dos (AJ adro '.
(por' despacho de 11 de AhT"l l de 19(1).

Re inento
2°

de infantaria

n°,

15

sargento
de m Ian t.ar i a o 2°. sal' ren t,o radu ado Bu
o) fo José (,\lede
-ornes I)uarte
e 2°.
rgento
de '1\
f'ant.ar i a o furriel
Joiío Mnrtis
Fi.al ho o r ai r
ambos
contando
ti ant.r gui dade
desde
1 de \lar
c 1961 cOO!
di re i to 00::; venc iment.os do actuais
po
a par i r da
m srna data.
(/'01

de sp aclu: de 5 de t1hr u] de 1(1).
Catai hãe

de cacador

s

n°

6

Fu r rie.l de a r ta Lha r i n
de
Lour-enço
da F." CC"I I a Prõt'c
d Ar-t.i l hnr i a
ant.igu idade n "ide 10 d Al ril d
venci nren to s do act 11 loto
a nart r
Vence pc 1a ve 'La Pes s oa l
.
dos Quadros .
(Por despoclso de 10 ri Aor II d 1961 J.

-ur r-i e l de ca"alari
a o] 0. cato .José Carlos (la l ame p~.
saào
da Fsco l a Prática
de Cav a l a r r a, cont ando a antn
puidade desde 6 d r.'arço de 1961 com direi to aos v en
cimentos do actual
posto a partir
da mesma data. Vence
pela verLa
Pessoal
de Domeaçuo "ital]cia
a16m dos
(uadros' •
tl'o r despacho de I. de .!farço de 14fJ1 J

~atal hão de cacadn res

nO. A

2°.

sargento
de infantaria
o furriel
AntónIO José Pe.
rer r a contando
a antiguidade
de"de 31 de ~ a rç o de
1961 ~om direito
aos vencin~ntos
do actual
posto
a
partir
da mesma data
Fncontr~
se no Fxt.ado da Lndr a
nu situação
de reforço
a guarfilção
normal
(POI' despacho de " rie Abr'd de tqr,t).

Fuaiéis
de caval,ari
a, os lOs. cabo s Adel ino lo r-r i ré!
Raimundo do reglmt:!llto de ~avalana
nO. 7 e José Anto
n i,o Azenhas Trindade
do grupo di, isionári
C)
de carros
de coml:.ate
amb IS contando
a ant.lguidarle
dpsde fi de
~larço de 1961, com direito
aos vencin,entos
dos actuais
postos a part, 1.1 da mesma data
VenC'em pe l a \ er-ba Pe sso al de nomeação 'vitalicl
a além do~ (,Juadros .
.
(Por deslJacho de 10 de Abti I de 1IJf)1,

Artilharia:
• Esco I a
00

sargento

?

o furriel

a an t.i gu i.dada desde

r á t i c a ci e A r t i I h a r i a
~'anuel

~1arla

da ."i]\a

31 de ~1arço de 1%1

r:ontnndo

com direit.o

aos vencimentos
cio actual
posto a parei r da llIe~T11
tPor desparho de 6 de ~hrt l de 19,1 J.

r. e ~ i (TI en to

rl e a r t i I h a r I íl I I ?,e í r a n>

data

4

'IS de arL'ilhana
o s 10's. l'nbos ,losé da I~(J fi Cal.
dei.r a do gr'upo de artilhariu
cont r a aerOll,nes
n? 2
rontando
à nnú guidade
de. de j() eI(> ~1flrço de 1%1 \Ia
nuel Pinto Teixeiru
do regiml'llto de HI't.illl:lriu
III.? i
ra nO. 5 e ~ rti.nho
L nl1urrlo ,Iollt 7, '0 ror fllI'n o (
artdllaria
pt! ada n"
. E" e I'r~ tl'llrl
IÇO !ln
\J}It'i ssão LI qlli:bt 01'1 ri rlo I' A 6 rI! los ('c
110 d an
tip-ui ade de d 20 d ia I) ,!t. 1901 t(,d
om li leU!)
:1()S ve IcÍL 'I!tns do" actllni"
jlosto.
a par' lr la nle~rna

Fu r r i

3a Série
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data. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros.
(Por despacho

Regimento

de 10 de Abri L de 19(1).

de artilharia

p es ada n[l

2°. sargento de artilharia, o furriel
ves da Cunha, contando a antiguidade
de 1961, com direito eos vencimentos
partir da mesma data.
(Por despacho de 6 de Abri L
Regimento

de arti

Iharia

Victorino Gonçaldesde 31 de Março
do actual posto a
de 1961).

pesada

nO

3

20. sargento de artilharia

o furriel ~anuel Parracho
Carnide, contando a antiguidade desde 31 de Março de
1961, com direito aos vencimentos do actual posto a
parti r da mesma dat.a,
(Por despacho de 6 de Abril de 1961).
üat art a de arti

Iharia

de guarn ic ão n".

2

20. sargento de artilharia, o furriel Manuel Ferreira con
tando a antiguidade desde 31 de Março de 1961 com
direito aos vencimentos
mesma data.
(por despacho

do actual posto a partir da

de 6 de Abri l de 1961).

Cavalaria:
Regimento

de cavalaria

nO, 3

Furriel 20. artífice seleirp correeiro o l°. cabo ajudante de artífice seleiro correeiro
Celestino José
Sinogas contando a antiguidade desde 27 de Março de
1961, com direito aos vencimentos do actual posto a
a partir da mesma data. Passa a vencer pela verLaPel:>
soal de nomeação vi t.alíeia além dos Quadros" (no. 2 do
artO. 317° do Capo 8°. do Orçamento do M 3 )
(Por despacho de 27 de Março de 19(1)
Regimento

de cavala si a nO

7

Furriel 2°. artífice se lei ro-co rre iro, o ]0. caro aju
dante de arLífice seleiro corree1ro José Pi dade Cano
de i as contando a an tiguidade d sd 27 de Março de

3a SP.rle
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1961 com direito aos vencimentos do actual posto a
partir da mesma data. Passa a vencer pela verba' Pe ssoaI de nomeação vitalícia além dos Quadros' (na. 2 do
artO. 317°. do Capo. 8°. do Orçamento do M.E.).
(Por despacho de ?7 de Março de 1961).

Enl?:enharia:
Grupo de companhias

de trem auto

2°s. sargentos de engenharia, os furriéis Américo dos
Santos, António Lino Dias Leal, António de Oliveira
Pereira Rodrigues, Gentil Batista Porfírio. Helder
Matos Costa, João Augusto Costa, João da Conceição
Serra. Joaquim da Silva Graça Luis Faria Furtado
Manuel Joaquim Batista Guerra e Manuel da Silva, todos
contando a antiguidade desde 31 de Março de 1961, com
direito aos vencimentos dos actuais ppstos a partir da
mesma data.
(por despacho de 5 de Abril de 1961).

serviço

de administração

20 Grupo de companhias

militar:
de administração

mi I i tar

Furriel do serviço ~e administração mi~it~r, o l°. cabo
Manuel Dimas Mart1ns, contando a ant1gu1dade desde 21
de Março de 1961. com direito aos vencimentos do
actual posto a partir da mesma data. Vence pela verba
'Pessoal de nômeação vitalícia além dos Quadros' .
(Por despacho de 64 de Ab"il de .1961).

6rgãos

de execução

Estabelecimentos

dos serviços

e outros

elementos:

militares:

Estabelecimentos

nenais

1a Comp anh ia di SC i~ I ina r
l°. sargento de infantaria o 2°. sargento Joaquim Vi
lhena Panelas. do regimento de lanceiros n?
)11
tando a antiguidade desde 8 ele~~arço de 1%1 .:vmdi.
reito aos vencjmentos do actual posr ( fi par! I jfl mes
ma data. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos (Uadros'
(Por despacho de ti de Abri l de 1961).
J
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de instrucão

,'ca~emia
2°

3a

11

::ilitar

sargento
de infaDtdria.
o 2°
sargento
graduado
Alme r indo r..
.mçal ves Corr 18, contando
a antiguidade
desde 31 de Março de 1%1
on di re i to aos vencimentos
do actual posto a parti r da mesma data
{por despacho de .'í de Abril de 1%11.

SUPranume rá r i os:

l nf an ta r i a:
r.ealmento

de infantaria

n".

~

1". sargent.o

de infantaria
o 2°. <a rgen to António
de
Sousa Fadas
cont ando a antiguidade
desd
21 e. larço
de 1961 com di rei to ao" vencirnen to s do a .tual po st.o a
partir
da mesma data.
Fn on t ra-Ae no Estado da Indi a
na situação
de re Iorco aaJ.,'Uarnição normol.
(Por despnrho de 11 de Abn L de tç,·>t ,.

neglmento
2°

de

m t an t a r i a n°. 5

sarpent o de ln f'an t ar i ti o Iur r-i cl .José Fr anci sco 1 'p.'es contando
ti ant i gui dad
o sele 31 de ;a'r II de }Q61
com direito
aos venClmentos
do actual
pIsta
a partir
da mesma da!;a Encon t r a se no , t, do (ti Indi a na S1
tuação de rvf orço a gua rn icão no rma 1
(PO! d esn aclu: de 'i de AbrIl
l/e 19(,1),

~atalhão

de Caçadores

nO

~

infant ari a o Iur-ri el F1'lIC
de c' 31 de .1arr.o d 1961 c
dIreIto
uo vcnc rmeu tn do act.ua l pos to a par t ir da n s
ma dat.a, En('ontr'n se no '-, t.ado do 1I1111!
HeI
ilU
de reforço
a "IRmiçíin
no nna l
i!'o r desp« ('Iw de li de I\hn 1 de 19(i1)

2°,

sargento

d

c~mt~ndo a antiguidade

2°s.

~'\1I011l'

raça

1 da

contrmuo

III

nri

II

''':w ~{

a ,ultiglilcla I
l'lI' i rnl n los
i r da meSllta dR' li. '-11('0111

com
t

de in f

sargento'

O.>. t
di

'e I I (1 ao

3a

Série

ORDEM

DO EXERCITO

N°

11

221

********************************************************
rina da Guiné na situação de reforço a guarnição nor
mal
(Por despacho de 5 de Abri l de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO

B

2°

sargento de infantaria o furriel José da Silva Gaio
contando a antiguidade desde 31 de Março de 1961 com
direito aos venC1mentos do actual posto a partir da
mesma data Encontra se na província ultramarina de
Timor na situação de reforço a guarnição normal
(Por despacho de 5 de Abn l de 1961)

No Ultramar
3a

região militar

l°

sargento de infantaria o 2° sargento Joaquim Cai
xeiro contando a antiguidade desde 8 de Março de 1961
com direito aos vencimentos do actual posto a partir
da mesma data
(Por despacho de 11 de Abril
de 1961)

2°

sargento de infantaria o furriel ~amantino And~ade
Fernandes contando a antigu10ade desde 31 de ~arço de
1961, com direito aos vencimentos do actual posto
a partir da mesma data
(Por despacho de 5 de Abrtl de 1961)

4a

região mi Iitar

L". sargento de infantaria, o 2° sargento Ar tónio José
Borges, contando a antiguidade desde 15 de Fevereiro
de 1961, com direito aos vencimentos do actual posto a
partir da mesma data.
(Por despacho de 8 de Abri l de 1961)
Furriéis do serviço de administração militar os lCs
cabos Eduardo João Bandeiras e Odoaldo Odorico Almendra contando a antiguidade desde 21 de Março de 1961,
com direito aos vencimentos dos actuais postos a par
tir da mesma data
(Por despacho de 11 de Abri l de 1961

222
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Comando

Terlitorial
Independente
da Gu iné

2°

sargento de iniantaria
o furriel Eugénio Sequeira
CorreIa contando a antiguidade desde 31 de Março de
196] com direito a05 vencimentos do actual posto a
partir da mesma data
(Por despacho dp 5 de Abril de 1961)

Comando

Iar r i tn r i al Independente
d e '~acau

Furriéis do serviço de administração milit.ar Ol;; lC.s
cabos António José Rodrigues Ouintino
João Lopes
Silveira e José (andido da Piedade SantanA todos con
tando a antiguidade desde 21 de Março de 196] com di
reito aos vencimentos dos actuais postos a ~artir da
mesma data
(Por despacho de 11 de Abri l de 1961)

ter u tm lat Independente
da India

Comando

do Estado

FurrIel de cavalaria
o l° cabo M'rip Fernandes dos
Santos
contando a antiguidade desde 6 de Março de
1961 com direito ao vencimentos do actual posto a
partir da me ma data
(Por despacho

IV

de tO de Abrtl

COLOC~COfS

SAm~

de 1961)

E TRANSFERENCIAS

00 (U\Iffi PEJlI1A,\" 'fi

Almas e Serviços
.Escol~s pliticas das armas e serviços
de Instrução
e unidades

centlos

ln f an t a r i a

P.egtmento

de Infantaria

nO

2

2C. sargento de infon ara a ,lo é da Cruz
r (
mando territorial inrh'peJlflent,!
de Cabo Verd
t ra se na .sitllíH;no
.II' tll'H itrado do serviço p

3a Sirie
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no artO 15c do decreto lei nO 28 404 de 31 de
zembro de 19:~7 desde 16 de Outubro de 1960
(Por despa~ho de 5 de Abril de 1961)

Regimento
1e

de Inf~ntaria

nO

De

6

sargento de infantaria
António da Silva Ferro do
re~imento de infantaria nO 3 de\endo ser considerado
nesta situação desde 1 de Fevereiro de 196] por ter
sido transferido para a Companhia de Comando e Ser-vi
ços do Quartel General das Forças Armadas do Fstado da
lndia
(Por despacho de 1 de A bri L de 1961)

2C. sargento de infantaria .Je r ón imo Domingos Tavares
do Comando Militar de Timor devendo ser r;onsiderado
nesta situação desde 23 de Fevereiro de 1961 Vence
pela verba Pessoal de nomeação vitalícia além dos
{)Jadros
(Por despacho de 6 de A br i.l. de 1.961)

,Regimento
2C

de infantar ia nO

10

sargento de infantaria
Jos~ Manuel Ferreira dos
.antos do Comando Miht r de Timo r devendo ser con
siderado nesta situação desde 23 de Fevereiro de lQ61
Vence pela verba Pessoal de nomeação v i t.a lrcia além
dos Quadros
(Por despacho de 10 de Abnl
de 1961)

.

Artilharia:
Regimento

de artilharia

ligeira

n". 2

lvs sargentos do quadro de amanuenses do exército fui
tónio da Cunha loireiro Dias da Direcção da Arma tI
ln fantaria e Armando do Carmo Tavare riaDirecç.ão da
Arma de Transmissões e 2'" sar~ento d" quadro d ama
nuenses do exército Francisco .Jacinto do regimento de
infantaria n
14
(Por desp~cho de 13 de Abr'i.l de 19(1)

Engenhar ia:
Escol~

Prática

de Engenhar ia

224
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2"

sargento de engenharia Augusto Carvalho Guerra do
Comando Militar de Timor devendo ser considerado nes
ta situação desde 23 de Fevereiro de 1961 com destino
ao batalhão de transmissões 3 Vence pela verba Pes
soaI de nomeação vitalícia além dos Quadros'
(Por despacho
de 5 de Abn I de 1961)

l°

sargento de engenharia
Humberto Caetano de Sousa
do Comando Territorial Independente de Macau, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Fevereiro de
1961 Vence pela verba "Pessoal dos Quadros aprovados
por Lei
(Por despacho de 6 de Abri I de 1961)
Regimento

2°

de engenharia

n".

2

sargento de engenharia Ezequiel Vasco Pinto da Es
cola prática de engenharia ao abr1go do artO 57° do
Regulamento de Disciplina Militar
(Por despacho de 11 de Abri I de 1961)
Ratalhão

2°

de telegrafistas

sargento 20 mecanico electricista Eduardo Aurélio
Varela Pires do regimento de engenharia nO 2
(Por despacho de 15 de Abril de 1961).
Orgãos

de execucão

Estabel

ecimentos

dos serviços

elementos.

mi I i tares

Estabelecimentos
Casa de Reclusão
2°

e outros

t

penais

Militar

do Porto

sargento do quadro de runanuens s do Exército Albino
Barhosa Pinheiro
da companhia de comando e serviços
do Quartel General da 3a Região Militar
ve
r
considerado. nes ta situação desde 28 d Março de 1961
data em que embarcou de r gres o à M trópole
(POI- desporho de 11/ de Ab, i 1 de 1~'])
Estgbelecimentos
Instituto

de Altos

de In~trucão
Estudos

Militares

2°. sa rgento de artilharia
Donz i I i o Teixeira
do grupo
de ar t i lhan a contra aeronaves
n>. 2.
(por despacho de G de Abrt 1 de 1961).

Centro

rle ínstruç50

do serviço

de material

10. sargento

l°. artIfice
seleiro
correeiro
SIlvestre
Maria da Silva
do regimento de lanceiros
nO 2
(Por despacho de ,5 de A bri l de 1961).

Furriel
2°. mecanico electricIsta
Franci':ico
Brás
Santos
do regimento de infantaria
nO. 4
(po r despacho de 4 de A bril de 1961 J'

dos

Supran\lmerários.
Infantaria:
Regimento

rle infantaria

nO

5

2°s .. sargentos
de infan~aria,
A~fredo Esteves
?O bata
lhão independente
de InfantarIa
ns , 17, AntónIO Pedro
Evangelist:
Morais da Ro,ch,a da Direcção do Serv~ço. de
Forti ficaçoes
e (J)bras tvh 11 tares
e Al varo de Ol iv ei ra
Lemos do ColégIO MIlitar.
por terem embarcado para o
Estado da India onde vão servir
por imposição
em re
forço a guarnição
normal
devendo serem considerados
nesta si tuação desde fl de Março de 196J.
(Por d esp acho de .? de A bri I de 1961)

Cavalaria
Regimento
2°

de lancei ros nO

de ceval er i e Fra cisco Soar-es do regirnent
2 e furnéis
de caval ar-i a Antó: 10
da Costa Teixeira
do regimento
de lance i ros nO ? eManuel João Fro i s Caldei r a do regi.rnentcr de cav tlrÍ a
nO 7 por Lerem embarcado para o Fqtado da Indld
onde vão ervir
por lmposl.ção em reforço
a guarnição
normal. devendo serem con idcrados
nesta sl.tuaçiio eles
de 8 de Março de 1961),
(Por despacho de J de Abrd d" 1961'
sargento

de l ance i ros nO

EstabelEtirnentos

Produtores:

• rlanutenção

,1ilitar

flaoEr1
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2 s sargentos Rúddfo Ranha e Carlos Cunha Soares e
furriéis Alexandre Cardoso Matias Alberto José For
nandes Ribeiro Guimarães José Trigueiro Martins José
Joaquim Gamei ro de Sousa Gor.es e Nuno Ferrei ra Vi.e ira
Pereira todos da Escola Prática de Administração Mi
litar
(Por despacho de 14 de Abn l de 1961)
tlo Ultramar
3a
2

w

Região

Militar

sargento mUS1CO
José AI 'es Garcia
du reginent
de infant.aria n" 12 por ter embarcado para a provín
cia de Angola em comissão mi li t ar vo lun t ár ia devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Março de

1961
(Por despacho

2

sargent() 2
mer-an icc de v i ar.ur-asde rodas
Manu 1
Afonso Quaresma da Esco 1a Prática de Fngenharia por
ter sidc nom ado para ervir em comlssão militar na
prov mc ia de Angola nos termos da a lmea c) do ar
3" do decrl:'to42 Q37 d 22 de Abril de 1960
(Por dpspar.ho pc 13 de etembro de 1960)
Comando

20

de 12 de Ab,,: l de 1961)

Tellltorial
Independente
de Cabo Verde

sargento de inf nt ria Manuel d Ol iveira do r gi
ment.o de lllrantariu n
2 1'01' t .r en b rcado p 1'8. a
ci.t adu PrO\lHC) a onde va i servi r em comissão mi li ar
por imposição nos termos da a lmeu b ) do ar
3
do
decreto ne 42 937 de 22 de Abril de 1960 ti \endo ser
cons i.derado Desta situ, çiio desde 25 de Ml"lrçod' 1961
(ror' despacho
de J de A bri I de 1961)

Iar r i tm ial

Comando

Independente

da Gu Iné
t ria Avelino do Cunha Lour iro
de in ant ari.a n
12 e Jo qu i.rr
Gome~ do Poel-!;'m--nt o de n fali t (i
pc r terem
m
bar-cado par'
c i ad P
CJnd vão
r i
comi são m';1i ta r
1 ilT' fn i tio nos
ermo' da a L

2"s

sargentos de mf'an

Be is

do art

do regimento

J

~

drcre

n

n

4? q~7

d~ ~

de \

sil te

3a
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1960 dev endo serem con siderados
nesta si tuaçâo
25 de Março de 1961
(Por despacho de 3 de Ab,i l de 1961)

V

CONCURsns

d~l le

CURSOS E ESTAGIOS

Concursos

A)

Abertura
A habilitação
para o posto de l° sar~ento
do quadro
permanente passa a obter se a partir
do curso dc· hahi
l i.t acfio para 1" sélrgento do Q r T1eixam por t a nt.« ,lt~i~ljJ
O~ aclu~i~
concur~os para 1
SRr~ento ~D 0 P
Porém at en den lo P. ne e .~l,I.'r!_
';r r.:::' bUS di! S ;"\;':0
e a que demorarão ainda alguns meses até que se po ssa
d~spor de sargentos
habilitados
com o curso acima re
ferido e aberto a t tu o exc«; c iona l o concur s- para
Iv sargento do (J P do Serviço de Administração Mili
tar
í

Abeltula

do Conculso

A abertuIa
do concurso terá lugar em 1 de Meio r f
e deverá ser anunc iadn em Ordem de ~ervi(~o das t:lIi
dades nu Estabelecimentos
do Continente
t
das Ilhas
adj acen t.es do me~mll d:i a , e nAS Província,
ri t r arna
rinas logo que ~eJa recebIda
a presente
O E

Oeclarações

dos Candidatos

2" As declarações

dos candidatos
de\em ser entregues
a) No Continente
e Ilhas Adjacent.es
com a a nt.ec
den(ia precisa
de rnndo que seguindo as vias com
pet.ent.es
dern entrada
no Qur r t e l General do Go
,erno MIlitar
de Lisboa
at~ ao dia 20 de ~lO
J.l

f

b J Na PI'O\ meias
Ultramarina
na data em que frnf ixada pelas respect iv as Regiões e Comandos Ter
ritorials
Independentes

Constituicão
3~

Junto
úr i

j

dos JÚlis

do Governo Mdit.ar
de
110111ead( pe Ia R 'rt'ç~f}

.i.sboa
Iunca onn á UIT:
de Oficiais
da Dí.rec
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do Serviço de Pessoal deste Mirri st.ár i o por for
ma a que o júri possa ter a sua primeira reunião no
dia 30 também do mes de Maio.

çâo

4°.-Junto das Begiões Militares e dos Comandos Territoriais Indepeadent.es das Pr-ov nc'i as Ultramarinas em
que houver candidatos. cons t.i tuir+se a um júri cem a
composição minima de um oficial superior e dois ca
pitães do mesmo serv1ço. se não for possivel const1tuí·lo como preceitua o artO. 204°. do R.P.P.l.E ..
Estes júris funcionam independentemente do júri do
Governo Militar de Lisboa subordinando os seus tra
balhos as disposições do referido B.P.P.l F. e alte
raç0es posteriores
j

Provas do Concu rso:
5°. ·As provas do concurso serão subordinadas ao programa
aprovado por Portaria de 11/7/57 1nserto na O E
nO 5 la. Série de 31 de Agosto de 1957
6°. Oscand i.datosdas ilhas adjacentes prestarão a prova
escrita perante comissões nomeadas co~o dispõe o
ar t.? 2140 do mesmo Regulamento
e as restantes
provas perante o júri junto do C..overnoMilitar de
Lisboa
7°

A data da realização da prova escrIta ser6 detenmi
nada
a) Pela Repartição de Sargent9s e Praças desta Di
recção para os candidatos do cont.inente e 'i lhas
adjacentes depois de r-ecebi da a infonm::l<~ão
tele
gráfica dos respect.ivos Comandos Te rritor i ai s ln
dependentes de que foram recebidos o ponto e 1m
p ressos necessál'los para a execução da p rova
b) Pelos respectivos Comandos das Regiões Militax'es
e.Comandos Te~ó toriaiS' Independentes nas ProVIU
nas U1tramanna'i para os candidatos em comissãn
normal ou. reforço a guarnição normal nas mesmas
províncias.

Classificação

e intercalação

dos candidatos

a~r~ados

8°. A classificação de todas as provas do concurso com

pe t.e

,

,

a) /1.0 Júri que funciono Junto do Governo Mi l i t.ar de
Lisboa
e aos cruluidatos
da Metropole e das Ilhas
Adjacentes
b) Aos Júris nomeados pelos Comandos das RegIões Mi
Ii t.ares e Comandos Territoriais
Independentes
das
Provlpcias
ltramarinas
a dos candidatos
em
comissão normal ou reforço
a guarrn çâo normal nas
mesmas Provll1cias
9v

Os processos
organ i zados pelos Júris
ser-ão r erre t i dos
a referida
Repartição
de Sar genr.os e Pr-aças
onde se
pror.ederá
a intercalação
dos candidatos
apIo'ados
segundo a classifjca~ão
obtida e preferencias
l~gais
e se elaborará
a lista
única da c l ass i ficação
final
a publicar
em O E 3a Série

DIsposições

dlvelsa~

10' Nas Prov

IDC] as UI r amar mas
em que nao for pos s íve l
constituir
o júri
m harmonia com o ne 4u
os 2cs
sargentos
em comlssão normal ou refolc;o a guarn i çâo
nornal
que reunarr na data da ob rtUl'a do presente
concurso na respecti V~ Provmc i.a todas as coucJiçõecde adn.i.s sâo ao presente
concur o serão admi idos
prestar
as provas em seguida
ao "eu r'exre s so a M(
trópole
perante o júr-i do Governo Milj tar de l:i sb '
(Se ainda não t i ve r encerrado
os seu trabalhos)
1)\1
perante
um novo júri
0\1 ainda
ao 1° cur o oe Halri
Li.t aç âo para 1°
argen t.o que ti· r lugar após a
sua chegada a ~'etr6pole
se os mt -;rfOf> já t i verern tido
inicio
e serão intercalados
na lista da classifica
ão final
do presente
concurso
s gundo a classi
ficação
que viercrr a obt r E rondir;ão necesRáli,
que este~ candidatos
entreguem
as .uas declAracões
dent ro de 15 dias apó o anúncio da abertura
do (ln
curso na Provínr.ia
Ultramarina
Ac:.mesmas ueclara
ções deverio
ser remetidas
a mencionada Beparl:iç~0
de Sargentos
e Praças
devidamente
informadas
e
acompanhadas
de no a de assentos
a fim de serem
tomadas em consideração
na devida oportunidade
ç

11° Os júris

d erão i.n formar com a br idnde
oss í« el,
a mesma Repartiçeo
do núm ro
d c ndi dai 0<:' admi ti
dos data da p 'OVA eMrri a núnl 1"0 de candidatos

23~

ORDEM DO EXERCITG

l°

aa

11

Série

*****:*.;Ic*********'IIc*,x******,...******,~****~,*,:,*******,~*******

nesta prova e data da prova oral a fim de
haver conhecimento do grau de adiantamento dos trabalhos.
aprovados

12°-0 prazo de validade deste cmncurso é de 1 ano conta. do desde a data do seu encerramento.
13°-Nos casos não previstos nestas instruções deverão
ser observadas as disposições do B.P.P.I.E. e alte
rações posteriores nomeadamente as que constam das
portarias nOs. 8212 de 30 de Agosto de 1935 e 13595
de 7 de Julho de 1951
(Despacho de 10/4/1961
de Sua Excel enci o o Mwistro)

2 - Lista geral de classificação

dos aprovados

Para os devidos efeitos se publica a lista
classificalão dos candidatos aprovados em
para l°. sargento do serviço de,.dministração
aberto pela O.E. nO 8
3a. Série de 20 de
1960
Numero
Unidade
de Ordem
E.P.A.M.
5 A

geral de
concurso
militar
Março de
Classif
(Valores)

Nome

Posto

2°.sarg. José Contreiras
Vasques
(Por despacho de 6 de Abril de 1961).

14,2

B) - Cu rsos
1 - Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas o curso de Monitores de Educação Fisica que funcionou no C.M.E.F.F..D. de 3 de Ou
tubro de 1960 a 4 de Março de 1961

Escola Prática

de Infantaria

2°. sargento de infantaria. Manuel cbs Santos Fernandes.
suficiente e 'futrie1 de infantaria Candido Jonas Chi
mangana Timane , regular;

Regimento

de infantaria

nO

2

2°. sarg. de in'fantaria José Alves Teixeira, suficiente.

Regimento
Furriel de in~antaria

Regimento

de infantaria

nO

16

Joaquim João Gonçalves, regular.

de artilharia

ligeira

Furriel de artilharia, Octávio José Horta

n°
bom

4

3a

série
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Regimento
de artilharia
pesada nO 1
Furriel de artilharia, Victorino Gonçalves da Cunha
suficien te.
Replmento
de artilharia
pesada nO. 2
l°. cabo de artilharia Eduardo Pimenta Gonçalves Pina
regular
Centro de instrução
de artilharia
antiaérea
de Costa
2°. sarg, de artilharia Francisco Fl.orenci.o Peru regul ar,
Escola Prática
de Cavalaria
2°. sarg. de cavalaria Manuel de Sousa, regular.
G r up o d i v i s I on á ri o d e c a r r os de c omha t e
2°. sarg de cavalaria Joaquim Manuel Podado Galego
regular
Regimento
de eneenharia
nO 2
l°. cabo de engenharia
Armando Pinheiro Machado
suficiente.
1° üruno de companhias
de administração
militar
Furriel do S.A.M.
Francisco Manuel de Abreu Cunha
regular.
?O Grupo de companhias
de administração
militar
Fur riel do S.A. t João Cambetas de Abreu. regular.
A e~te~ sargentos e Os. cabos deve ser' averbada a espe
ciali.dade de .Educação Fisica (Monitor) .
(por despacho

de 13 de Abri L de 1961).

VI - DECLARACOES
1 - Rectificações
Nula e de nenhum efeito a colocação
valaria nO 8 do 2°. sargento de
Marques dos San tos do regimento
como consta da Ordem do Exército
de X> de [)ezembro de 1960 página

no regimento de ca
cavalaria Francisco
de cavalaria nv , 3,
3a. Série nO. 37
llX>.

Declara·se que os furriéis a seguir ~ndicados quP. pela
O.E. nO. 10
3a. Série de 10 de Abril de 1961 foram
promovidos ao actual posto contam a antiguidade desde
8 de Març0 de 1961 e não como consta da mesma O.E
FUrriel de artilharia, Manuel Penavente Nunes do re
gimento de artilharia ligeira nO. 4, Furriel de arti
lharia [arcelino Maria Valério. do regime!' de arti·
lharia de costa.
(por

despacho

de

12 de Abril

de 1961).
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3a

SÓlle

Declara se que o 2° sargento miliciano do le grupo de
companhias de administração militar Sebastião Noguei
ra passou ao distrito de recrutamento e mobilizaçio
n
6 e não ao d:strito de recrutamento e mobilização
n? 13 coforme foi publicado
(Por despacho de 4 de Abri l de 1961)
2 Reformas
Que sejam considerados na siLuação de desligados do seI
viço prevista na parte final do arte 15..> do De re
to Lei nU 28 404 de 31 de Dezembro de 1937 desde a
.data que a cada um vai indicado por terem atingido o
limite de idade
I" sargento do Q A F Domingos Preto do batalhíio de
caçadores n '
10 desde 7 de Abr i l corrente
e 2°
sargento do Q A E António Augusto Mart1ns
da Direc
ção da Arma de Cavalaria
desde 8 de Abril corrente
(Por despacho de 8 de Abr:il de 1961)
Que seja considerado
prevista na parte
nO 28 404 de 31
Março último
fOI
serviço militar
o
1hães da Silva do
trac:;ãomilitar

na s:ituação de de$ligado do sernço
final do art
15" do Der.reto Lei
de Oezembr0 de 1937 desde 2\ de
ter sido j ul gado .mcupaz de todo o
l' sargentc do Q A E Joã0 MagA
l° p;rupo de corrpanhias de adminis

(Por despacho

de 15 de Abri L de 1961)

Que sejam considerados na s i.Lu: çiío de des ligados do ser
viço prevista na par e final do artO 15u do Decr to
l~i nO 28 404 de 31 de D zembro de 1937 desde a
data que a cada um "a1 indicado por erem atingido o
limite de idade
10 sargento do Q II F Adamastor de Morais Mendonça
do Quartel General do Governo Miliatr de Lisboa de. de
30 de Marc:;o findo e 2° s ar gen to do Q A E Adriano
Cardoso do distrito de recrutanJento
mohi I i xaçâo n?
9 desde 1] de Março último
(Por despacho de 6 de Abri L de 1.961)
3

Vencimentos

Declara se que passam a pr abonado~ pela verba do Cap~
9" do <lJ't'
3~7u
os 2's sarp,('ntm; de artilhf.lrHI
Granger Perei ra da CunhA e .1oão Man l! 1 Mendes Pinto e

3a
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furriel Laurindo Gonçalves da Silva Dantas todos do
regimento de artilharia antiaérea Í1xa
(Por despacho de 10 de Abri l de 1961)

VII
tlomeflção

DEHR'·I~Ar.OES

nar a serviço

no UI tramar

da O r 3a
ér i e H,C 34 de 10 de Dezem
bro de 1958 passa a ter a seguinte reda~ção
Nomea~ao para serviço no ultramar de elementos do Q r
Impedidos temporári ament,e ele ser promovidos por motivo
~e punições sofridas
O., instruendos dos C S M abranRidos pela Determina
çâo 4) da O E nO ln
3a Séne
de 10 de Junho de
de 1958 pálr 256 quando lhes eompetlr a nomeação para o
o Ultramar são graduado., em Iurriéis a data do embarque
aguar-dando qu cessem os e f ei t os das punições so fridas
para serem promovidos a furriéis do O r
(Por despacho
de 1') de
Ilti I de 1961)

A Determinação

2

Tlansferc:llci'l·paPI:'l
tr~mll

E facu lt ado ;h"
pole emho!" I
Ultramarina
pura Uní dades
te para o svrv
(i)espacho
dp

do I;'xérc
3
O

'U

"etlóoole

de sa r gen tu s do UI

:-;ar~en
tos (! fu r ri pi s naturais da Metrrí
recrutados ~ preparados nas Províncias
a po ss ibi lidade de serem t.r an sIer i dns
da Metrópole
se niío houver rnconven'i en
i co no de Ierimento do requerimento
U 1 Excel.enct
o
f) .. uhsecretáno
de
Es
tado

de 15 de Fpve 'etro de 1.9(0)

Situacão
uos sargentos
la a r~etróllole

cto IIltrílmar

transferidos

p8

su recn to e fu rri i n.rturai
da M.trÓpole
recruta
dos e p rep ':-,lIlos 11 s Prn ínc i
1'1 t r amarinas a quem
tinha sido it.or-i.zad a t.run f'creur-i a para unidades da
é

~1, r ópo l

sempre que pns t.e i iorrn nt;e de sej ern prr st ar
'1 t.r mar de lerão ficar na' mesmas condi

i
rl
S 'r'
cm comis an le rviço mil:tar
(f)e pacho de !la Exce lri cia o ...ubs r re ârio de Es tudr:
do Exérc i to de 5 de A br i l ti. 1960)
r

ópo

l

e

st,

(_.

vcrfio

nem

ado

s

"Inistro

11

~o F.xército,

Mário Pereira da Silva

Está

conforme.

o

Ajudante-General,
'------ -

,

•

MINISTtRIO DO EXtRCITO

do Exército'

Ordem

3."

SÉRIE

30 de Abri I de 1961
Publica

se ao Exército

o seguinte.

I - JUSTICA

~ DISCIPLINA

Condeco rações
Ministério
Direcção

do Serviço

Repartição
Por Portaria

de

do Exército
de

ustiça

JU~liça

e Disciplina

e Oiscipl

ina

de 28 de Março de 1961

Manda o Governo da Hepuní rca l <.,. ...o..Iguesa pelo Mrru st.ro
e ército
condecorar
com n medalha ~e mérito milita'
4a classe
nos t e rmo s do ar t? 52° do Regulamento
Medalha Militar
de 28df> lai o de 1946 o le sargento
in fan taria
A gus o ~arquef; da 11va Gervásio
Min i st.ér i o do Exérci to 28 d larço de 1961 O Min is
tro do I'xército
Afon I) fagfJ.lhaes de Almetda r e 171 andes

do
da
da
de

1

rgentos

Condecor-ados
com a mede 1ha de ouro de comportamen Lo
exemplar
m conformid de com as di spoai çôes do regula
mento aprovado p lo d reto nO 35 1)67 de 28 de Maio de
] 946 o seguintes
argent
l'nm iro
argenL
d qua(ro de amanuen,e
do Exército
Leonel Mário ia C U2, do l~ grupo de compllnhia de saú
de
gunJos
arg n 0<; rrú ic
Jo'
r, n nlves Soares do
regimento ti' infantaria
n
6 dI) quadro ele umanuen ses
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do Exército
da ~recção
Correia, do
João Alcaide

Manuel António Barrento e Julião dos Reis,
do Serviço de Saúde, e'Eduardo Alves Pires
depósito geral de adidos; da Guarda Fiscal,
Góis da 5a, companhia do batalhão 2.

2 - P raç as
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar em conformidade com as disposições do regula
mento aprovado pelo decreto nO. 35.667, de 28 de Maio de
1946, as seguintes praças do Batalhão 2 da Guarda Fiscal
Primeiros cabos
António Carreiro Apolinário,
nO.
2726/29 da la. Companhia; e Francisco Amaro Cordeiro,
nO. 2559/26 da 2a. Companhia. Segundo cabo António José
Frade, nO. 2479/25 da 4a Companhia, Soldad
Francisco
Marques, nO. 2489/26 da la. Companhia' Augusto António
Caixas, nO 2410/24 da 2a Companhia; Gaudencio Alberto
Pires nO. 5367/47 da 4a. Companhia, Arnaldo António.
nO. 2404/24 e João Martins nO. 2545/26 da '4a Companhia;
Filipe da Silva M1guel, nO. 2427/25 e Joaquim Domingos
Marreiro, nO. 2613/27 da 5a. Companhia.

Louvo res:
Ministério
Repartição

do ExérCito

do Gabinete do Ministro

Por Po r tart:a

de 12 de Abri l de 1961

Manda o Governo da República Portuguesa
pelo Ministro
do Exército louvar o l°. sargento Luis da Piedade. por
que durante o serviço que desempenhou como condutor da
viatura automóvel do Subsecretário de Estado mostrou ser
um militar correcto, aprumado e delicado. sempre pronto
para qualquer missão e no qual se podia depositar toda a
conbança
Lisboa 12 de Abril de 1961. O ubsecretário de Estado
do Exército. Francisco
da Costa l,o/TI.·es
Manda o Governo da Repúbl ice Portuguesa, p lo Ministro
do, Exército
louvar o ]0. sargento do Grupo de Campn
nhlas de Trem Auto. Joaquim Adelino, porque, durant os
anos em que esteve ao serviço 110 Ministério do Exérci to
como condut.or da viatura autom6vel do Mini s t ro, mostrou
ser um profissional mui to competente correcto e ap rurna

3a Sirie
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do, qualidades estas que fazem dele um precioso auxiliar
no qual se pode depositar inteira confiança.
Lisboa, 12 de Abril de 1961. O Ministro do Exército,
Afonso

Magalhães

de Almeida

Fernandes.

Manda o Governo da República Portuguesa. pelo Ministro
do Exército louvar o 2°. sargento do quadro de amanuen
ses Joaquim Cerqueira porque, durante o longo tempo que
vem servindo na Repartição do Gabinete como condutor de
viaturas automóveis se mostrou sempre um bom profissio
n al e um militar cumpridor e animado do ma. r desejo de
bem servir.
Lisboa, 12 de Abril de 1961.-0 Ministro do Exército
Afonso

Magalhães

de A lmeida

Fernandes.

II ~IMUDANÇAS
SAIGNTos

DE QUADRO

rn (UAIID PEHMNENIE

Cavalaria:

.

Ratalhão de Caçadores nO 8
O 2°. sargent? do quadro .de complemento Humberto Jorge da
Mota Nogueira, do regimento de lanceiros nO. 2. tem
passagem ao quadro permanente da Arma de Cavalaria
porque encontrando se aprovado em concurso para este
quadro, lhe ter competido o preenchimento de vaga. Fi
ca graduado no posto de 2°. sargento
vencendo como
furriel. Conta a antiguidade desde 8 de Março de 1961.
com direito ao vencimento do actual posto a partir da
mesma data. Vence pela verba .Pessoal de nomeação vi
t.al ícia além dos Quadros
'(Por despacho de 14 de Abril de 1961)
S<\fGNID3

fi

ll': CCMlUMFNIO

~Affi)

Serviço de Saúde Mil i tar:
Tiveram passagem as tropa licenciadas em 1
de 1960, o seguintes graduados do quadro
mento, por terem atingido 35 anos de idade
tes 2°s sargen o milicianos
do 2°, G.C

Ao Distrito de Recrutamento

Jo.é

Dia

V n tur a

A ácio

e Móbillzação

LI ra Vidal

de Janeiro
de comple
os se~lin
de aúd

nO

1

Vasco Nuno de
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Sousa Estrela Quadros dos Reis e Belarmino Andrade Ta
vares Silva.
Ao Distrito
de Recrutamento
e Mobilização
nO. 16.
Manuel Ventura Dias Andrade.
(Por despacho

de 1ft de Abril

de 1961)

I I I - MUDAqÇAS DE SITUACAO

~
l nzr esso

to CJJMro PERv1ANENIE

nos Quadros:

Quadro

da Arma de Infantaria:

Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Março de 1961, por terem regressado do Comando Terri
torial Independente do Estado da India, onde se encontravam fazendo parte das tropas de reforço a guarnição
normal. o 1°. sargento de infantaria. Pedro Taveira
Ribeiro e os 2°s. sargentos António Gonçalves Vicente
Custódio Antunes Oliveira e Epitácio da Rosa Ramalho,
todos do Batalhão Independente de infantaria nO. 18.
(Por despacho de 24 de Abri l de 19fit)
Guadro

da Arma de Engenharia:

Passaram a ser considerados nesta 'situação desde 28 de
Março de 1961 por terem regressado do Comando Terri
torial Independente do Estado da lndia ond~ se encon
travam fazendo parte das tropas de reforço a guarnição
normal, os 2°s. sargentos de engenharia sapadores, do
regimento de engenharia nO. 1 Dionísio dos Santos e
Orl ando Manuel Diogo Félix. e os 2°.. sargentos de en
genharia transmissões, do batalhão de telegrafist.ns.
Tomás de Sousa Ferrão e João Luís ALI eu.
(Por despacho

Quadro

do Servico

de

de

22 de Abril

de 1961)

,íde:

Passou a ser ronsid rado nesta situação
de de 28 de
Março de 1961, por ter regressndo do Comando Te rri to
rial Independente do ESt.;H10 ou Ind i a , o furriel do
serviço de aúde mi I i t.ar Domingos .10 é da Co s a
Silva, do batalhão de caçadore. nO, 5
(Po r despacho de 22 de A or: l de 19(1)

aa Séri e
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Quadro

do Serviço

de Material:

Passaram a ser ;onsiderados nesta situação desde 28 de
Março de 19( , por terem regressado do Comando Terri
torial Independente do Estado da India onde serviram
como destacados, os 2°s. sargentos 2°s. meco de viatu
ras de rodas, Constantino Gomes Coelho
do grupo de
companhias de trem auto, e José Anastácio GuerreIro do
regimento de artilharia ligeira nO. 1.
.
(Por despacho de 22 de Abril de 1961)
Quadro

de Amanuenses

do Exército:

Passa!am a ser considerados nesta situação, desde 1 de
AbrIl de 1961, os seguintes sargentos
2~s: sargentos de in fantaria, Manuel Moniz do Rego
VieIra, da 3a. Regi ão Mi li tar Manuel João Guerra e
A;-tur Gon:a.lves da Cruz ~o regimento de infantaria
n . 6 e MarIO Barroso Roavlda. do batalhão de caçado
res nO. 5, e Francisco Carvalho, do C.T.I de Macau
elo. sargento ;Ie arti lharia Joaquim Manuel, da E. M.
de.E1e~tromecanlca; 2°s. sargentos de engenharia Joa
qUlm VI cente d? ~)atalhão.de telegrafi stas André Nunes
d? p.S.F.O. Mllltares e Diogo Freire. da 3a. Região
Mi l i tar.
Passagem

a si tuação

Ouadro

de sup ranumerári

os:

•

da Arma de infantaria.

Pa~sou a ser considerado nesta situação desde 12 de Fe
verei ro de 1961. por ter sido nomeado como reforço a
guarrri çãc normal da Província de Angola, nos termos da
alInea c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de 22 de
Ahr] I de ]960 o l°. sargento de infantaria Raul Cor
reia do hatalh50 independente de infantaria nO. 18.
Tem como unidade incorporadora o regimento de infanta
ria nO. 1.
(Por despacho de 19 de Abri 1 de 1961)
Passou a ser con iderado ne ta ituação desde 6 de Abril
de 1961 por ter ido nomeado para servi r em reforço a
guarnição normal na Prov íncí a de ngol a no t ermos da
al inea e) do artO. 3°, lo decreto 12 Q17 d 22 de Abri 1
de 1960 o l°.
argento de inf'ant.ar i.a Jo quim dos
anto~ do regimento d infantaria nO. 11. Tem como
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unidade incorporadora
(Por despacho

o regimento de infantaria nO. 16.
de 17 de Abril

de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Abril
de 1961 por ter embarcado para a 3a. Região Militar
(S. Tomé e Principe)
onde foi servir nas tropas de
reforço a guarnição normal, o 2°. sargento de infantaria do regimento de infantaria nO. I, Valentim Rodri
gues Perei ra,
(por despacho de 18 de Abri l de 1961)
Passaram a
Março de
Mi li tar,
guarnIção
regimento
e Joaquim

•

ser considerados nesta situação desde 20 de
1961 por terem embarcado para a 3a. Região
onde foram servir nas tropas. de r e fo r ço a
normal os 2°s. sargentos de InfantarIa. do
de infantaria nO. 1 António Augusto ~fonso
de Jesus Figueiredo.

Passaram a ser considerados nesta situação desde 21 de
Março de 1961, por terem embarcado para a 3a. Região
Militar
onde foram servir nas tropas de reforço a
guarnição normal, os 2°s. sargentos de infantaria, do
regimento de jnfantari~ nO. 11, António José da Con
ceição Realinho, Custódio Afonso da Si 1 va, Arnal do Ca
simiro An ica, Manuel de Jesus Palma, José de Jesus
Carrusca Júnior: António Chaves Salgado e Custódio Jú
1io Li ci as.
.
(Por despacho

de

17 de Abri l de 1961)

Passaram a ser considerados ne ta si tuação desde 6 de
.Abril de 1961 por terem embarcado para a 3a. Região
Militar, onde vão servir nas tropas de reforço aguar
nição normal. os 2°s. sargentos de infantaria, do re
gimento de infantaria nO. 16. José Soares J050 Pérsio
Pita da Silva e José Marcelino de Carvalho.
(Por despacho

de

17 de Abri l de 1961,

Passaram a ser considerados nesta si tuação desde 7 de
Abri 1 de 1961. por terem embarcado para a 3a. R gi 50
Militar onde vão servir nas tropas de reforço Aguar
nição normal, os furriéis de infantaria do reg iment.o
de infantaria nO. 16, Firmino da Silva Frei r de Lima
e Manuel J?aquim Es alei 1'0 Esp r i to Snn to
í

Passaram a ser con s i de rado s ne ta si t.u açfio de d 8 de
Abri 1 de 1961. por t er em embarcndo para . 3a. Hegi 50

3a
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Militar, onde vão servir nas tropas de reforço aguar
nição normal, os 2°s. sargentos de infantaria do regi
mento de infantaria nO. 16, Francisco Alves Miguel e
Luis Ferreira Leite Machado.
(Por despacho de 17 de Abril de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 21 de
Março de 1961. por terem embarcado para a 4a. Begião
Militar, onde vão servir nas tropas de reforço à guar
nição normal, os seguintes sargentos. do batalhão de
ca9adores nO. 10. 2°s. sargentos Joaquim Barata Mar
relros, Luis Gil Cerdeira de Morais, Bomeu de Almeida e
Sousa, Joaquim Augusto Fernandes Carriço. Martinho Maio
Cabete Carvalho, José Teixeira Lage, José Ferreira da
Costa Mendes e Luis da Silva; 20. sargento graduado
Eduardo Co,r~eia Viegas, e furriéis Júlio Luciano da
Si Iva, Ant0ll10 Au,gusto Teixeira, Abílio Bodr'i gues Vila
Nova, Wanuel Far i nha Mafoqu,.·. Joaquift'l de. Roc..... Mon
teiro.
(Por despacho de 17 de Abri l de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação, desde 8 de
Março de 1961, por ter~ embarcado para o Estado da
I~dia, onde foram servir nas tropas de reforço a guarnlção normal. os 2°s. sargentos de infantaria, do re
gimento de infantaria nO. 5, Joaquim Augusto Tomás
António Alves, José Domingos de Sousa Franco, Horáci~
Mourão de Sousa, Hermano Cabral de Medeiros Freitas,
Rui Augusto de Almeida, Hipólito Fernandes Nogueira,
António Diniz tmis, Joaquim Maria Martinho, Raul Cor
reia Faustino, Luis 'ogueira e Jorge Ribeiro.
(Por despacho de 17 de Abril de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 16 de
Março de 1961, por terem embarcado para o Estado da
lndia, onde foram ervir nas tropas de reforço aguar
nição normal o 2°s. sargentos de infantaria do bata
lhão de caçadores nO. 5, Albano Celso Fernandes Dias
Meira de Oliveira, João Lope Ribeiro e António ibei
ro Orede .
(Por despacho de 17 de Abri I ele 1961)

Quadro

da Arma rle Artilharia:

p ssou a ser con iderado nesta situação desde 20 de
Abril d 1961 por t r embar do para a 3a. Região Mi
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litar onde foi servir nas tropas de reforço a ~arni
ção normal, o 2°. sargento de artilharia,
ao regimento
de artilharia
antiaérea
fixa, Manuel Silveira
de Melo.
(Por despacho de 24 de Abri l de 1961)

Passagem

a situação

Quadro

de d lspun ib i l i dade:

das Bandas

•

de M6sica

Passou a ser considerado nesta situação desde 1 de Abril
de 1961 o 2°. sargento más i co , José Hermenegildo Jar
dlno da 4a. Região Militar.
(por despacho de 15 de Abril de 1961 J
IV
SA~TOS

t'lROMOCOES
I ,Q:IAIID PFIMANFNIE

Armas e Serviços
Escolas oráticas das armas e serviços,
de i nst rução e unidades:

centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

n°

Furriel miis i co de 2a. cl asse executante
no instrumento
Oboé
o 1°. cabo mú~ir.o de 3n. classe. AIvaro Manuel
Vicente dos Heis. do regimento de infantaria
nO, 1.
(Por despacho de 19 de Abn 1 de 19fit J

Regimento

de Infantaria

nO

6

1°. sargento de infant.aria.
o 2°, sargento Luci ano Au
gns to Pi res, da Ca r rei ra de Ti ro de Espi nho , con t ando
a ant.i gu idade desde 24 de Março de 1961 com di rei to
aos venr-iment.os do actual pos to a parti r da mesma data
Vence pela verba' Pessoal d nomeação vi talíc:i u além
dos Quadros".
(Por' despacho de 17 de Ab,'i 1 de 1961)

Regimento
Furriel

de infantaria

músico de 2a. cl asse

nO

12

execu t ant e no ms t.rumen to

série
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CaIxa'. o l°. cabo músico de 3a. classe Idllio Mar
t.i.n
s Le rnandes do regimento de infantaria n ? , 12.
contando a antiguidade desde 20 de Março de 1961(Por despacho

de 19 de Abrtl

~atalhão

de caçadores

de 1961)

nO

8

Furriéis de cavalaria os lOs cabos Eurico Romeu Tei
xeira Pereira da Escola Prática de Cavalarja José
Pedro Miguel Camilo do regimento de cavalaria nv . 3
~bos vencendo pela verba Pessoal de nomeação vitall
cr a além dos Quadros" e José Mendes Trindade Pago rro
também do regimento de cavalaria nO. 3. todos contando
a antigu~dade desde 8 de Março de 1961 com direito
aos venClmentos dos actuais postos a partir da mesma
data.
(Por despacho de 14 de Ab, il de 1961)
Batalhão

de cacadores

n°

10

l°. sargento de infant~ria

o 2°. sargento Alvaro dos
Santos AI ves do Arqu i vo Ger-a l do M.E. cont ando a an
ui guí dade desde 21 de M:frço de 1961 com dire:ito aos
vencimentos do actual posto a parti r da mesma data.
Vence pela verba Pessoal de nomeaçio vita1lc:ia nIém
dos Ouadros •
(Por despacho de 19 de Abri L de 1961)
Artilharia:
Reeimento

00

de artilharia

ligeira

nO

sargento clarim, o furriel clarim José Garcja de
Vargas. cont.an do a an tugu idade desde 23 de Março de
1961
com direito aos vencimentos do actual posto a
partir da mesma data.
([>01 despacho
ele f 7 de Ahri l de 19(1)
ServlCo
2°

10.

sarg

de Administraç~o

~i I itar:

Grupo de companhias

de

adm n t s t r acâo militar

.Jo.c;é C'..ont.rei
r as
n t;o do . A. 1
o 20 sargento
da Escola Pr:tien d
rlllIinístT'aç5o MilItar'

Vasque
contando

com di re
da m '. n

a
i t

W1t

ao

dut ..

i

li

ade d

Ven

c

p il

28 ele Feve re i 1'0 de 1961.
po st.o o parti I'
ve rb
. Pessoal dI. riomeuç âo

d

v ncimen to
a

do 8ctu~1
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vitallcia

além dos Quadros.

(Por despacho
Orgãos

de execução

Estabel

de 13 de Abri 1 de 1961j
dos servi~os

Estabelecimentos

l°

elementos:

mi I i tares:

ecimentos

la

e outros

Companhia

Penais

ül scrnl mar

sargento
de Infantaria
o 2°. sargento
António f)o
mingos Carreto
contando
a antiguidade
desde 24 de
Março de 1961 com di rei to aos venc iment.o s do actual
posto a partir
da mesma data. Vence pela verba
Pessoal
de nomeação vÍlallcla
além dos Quadros

(Por despacho

de 19 de Abri I de 1961 J

Forte

da Graca

10. sargento

de infantaria
o 2°. sargento
José Januárlo
Pires Cabeças
contando
a ant.i.gui dade desde 21 de ~'al'
ço de 1961 com direito
aos vencimentos
do actual
pos
to a partir
da mesma data.
Ven~e pela ~erbk
Pc soai
de nomeação vi t a l j ci a além dos Quadros.

(Por de<;!J('Lchode 17 de Abri I de /961)
Sup r anune r r i o s:
â

Artilharia:
Regimento

de at t l lhar

ia

ligeira

nO

Furriel
2° ar-t f i ce sc l e i ro co r ree i ro o furriel
grn
duado
Joào Pires
Salgueiro
con t.nndo u
IItigllid
de
desde 27 de Março de 1961 com d i re i lo ao \' 11(' Il1I zn r os
do ac tua l po s t.o a part.i r da mesma dut a Ec;t
fu r r-Le l
encontra
se a p r es t.ur . e rvi ço em r Io rço .1 ., rniçiio
norma 1 no Est ado (1;. I1\(1 i fi
(Jlor d 8pndlO ele 27 ri A6til
19fil,
í

Estabelecimentos

de Instrtlçno

Co I é g 10M i I 1 t a r
l hur ia o L~

cubo h

UI,I,

o dn

n

iç

aa
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Mourado Ramos do regimento de artilharia
ligeira
nO.
1 contando a antiguidade
desde 20 de Abril de 1961
com direito
aos vencamen to s do actual posto a partir
da mesma data.

(Por despacho

de 17 de Abn l de 1.961/

Furriel
de artilharia
o lO. cabo Hernani Albertv Nasci
mento Cardoso
do regimento de artilharia
ligeira
nO.
. 1 contando a antiguidade
desde 10 de Abril de 1961
com direi to aos venc irnen to s do actual posto a part.i r
da mesma data.

(Por' despacho

de 17 de Abn l de 1961)

Furn~l
de cavalaria
o 1°. cabo José DLOgo Tomás do
regImento de cavalaria
nO. 8 contando a antiguidade
desde 8 de Março de 1961 com direito
aos vencimentos
do actual posto a partir
da mesma data
(Por despacho de 14 de Aun l de 1961)

Instituto

Iácn i cn IIlitar

dos Pupilos

do Exército

Fur~1.éis de c~va.laria
,~los.
cabos
Ati l io Fernandes
Pm to e Jose Blmbas dos Santos
do regimento
de r-av a
l ar i a n? . 7 con t.ando a ant i gui dade desde 8 de ~,'arço
de 1q61 com di rei to aos vencrrnen los dos actual S pOS
tos a part.i r da mesma data.

(Por despacho

de 17 de Abril

de 1961,

No UI tramar:
3a
')C

'lilitar

sargento
2°. mecan i co de v i at.ur as de
ri e 1 2° mecanico de viatura
de rodas
oan to: Duart e contando a antiguidade d.
ço de 1961 com di rei to nos venci ment o
to a part i r da mesma dnt a
1[>01

de pocho de 14 de Abri]

4a
')0

Região

rodas
o fur
Fr anc isco dos

de 31

de Mdr
pos

do actual

ele 1961,

Reei ão 'li II tar
de vi aturas ele rod ...
ri· rodas
I i gu i
de' desci

de pncho de 21 de ti!"

t

l de 19fj1,

n
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Comando

Territorial
Independente
de Timo r

Furriel U de cavalaria o l°. cabo U José Ferreira Vi
cente contando a antiguidade desde 17 de Abril de
1961 com direito aos vencimentos do actual posto a
partir da mesma data.
''Jr despacho de Sua Excel
17 de Abril
de 1961)

ncia

o Mtnistro

do Exérci

to de

Infantaria:
Regimento
(Batalhão

de infantaria

de Caçadores

nO

da Estremadura)

2°s
sargentos milicianos,
os furriéis milicianos
Ant.ero Amadeu Filipe, Francisco Amaro Russo, Jaime da
Silva Cravo e José Monteiro Pal o s, contando a ant.i gu ida
de desde 28 de fevereiro de 1961 e tcm direito aos
vencimentos do novo posto desde a mesma dat a.
(Despacho

de X) de Ablll

de.1%1)

2°. sargento miliciano o furriel
mi licrano
Ant6nio dos Sant.os, contando
a antiguidade
de d
29 de Fevereiro de 1960 e com direito nos vencimento do
novo posto desde a mesma data.
(Despacho

de .U de Murço de 1961

Regimento
(Agrupamento

de infantaria
Afonso

J

nO

de Albuquerque)

20. sargento milicinno o Iu rri 1 miliciano
.José Avelino Rodrigues Teixei r a cont.ando a nnt.i ru idadc
desde 28 de Feve rei 1'0 de 1959 e com di re ito no v nc imen
tos do novo pos to a pa rti r de 1 de J nnei I'() de 1960 110
temos do despacho 12 da 0.1·..no.9·1a.Série de 3] 12 !)Stj.
IPor despacho de ~) ele Abn 1 de 19(1)

Re~imento

de Infantaria

(tbapoohi. destaca~a

nO

11

em Timor)

3a Série
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2°s. sargentos milicianos,
os furriéis
milicianos
António Francisco Camelo e José Semedo Godinho contando
a antiguidade desde 28 de F~ereiro
de 1961 e com direi
to aos vencimentos do novo posto desde a mesma data
(T)espacho de ?O de Abri l de 19(1)

Regimento
(Batalhão

de infantaria

de Caçadores

n". 11

da Estremadura)

2°s. sargentos milicianos.
os furriéis
milicianos
Alexandre de Almeida Barreto,
Joel da Rosa Neb
José
Pedro Morais, e Ver1ssimo Marçano. contando a antiguidade
desde 28 de Fevereiro
de 1961 e com direito
aos vencuç
mentos do novo posto desde a mesma data.
(por- despacho de X) de Abri l de 1961 J

Regimento

de infantaria

de Luanda

2°s. sargentos
milicianos
os furriéis
milicianos
Adelino Lopes David e Si 1va, Agostinho Soar-es Fonseca.
Alberto Caetano Martins
Alvaro Marcelo Pais de Oliveira
Américo Fi beiro de Matos, António AI berto Ferrei r a
da Silveiru
Ramos. António Dias Cardoso, António de
Faria Gomes. António dos Santos Alei xo Annindo Augusto
Ai ves Augusto Carlos de Deus, Carlos Alberto Fernandes
Costa
Carlos AI berto de Frei tas Marques
Carlos Mar
Rettencourt
Faria
Carlos Roberto de Freitas
Sousa
OeI fim .Jaime Pinto Pires Ernesto Tavares Lapa Fernando
1anuel Costn [eves de Val l era Fernando da Si 1va Santos.
Fernando Tei xe i ra Tomé Hernarri
obrega Machado Godinho
João [ar ia de Oli vei r a Igreja
João dos .. antos Alei xo
.l o rge Martins
José August,o .losP. Marques Din i z , José
Mar t in s Amaro José Serras
Luis Ferreira
da Gama
Manuel Augusto do Dento Manuel Carl' ira Manuel Fidalgo
Semedo Manuel de ~ão Jo é Hufino Mário Rodrigues de
Pui va, 01 i ério fios ant ( Montez (Ir l undo ' Ant.ero Minas
Ribeiro
da Cruz
Viriato
António
Soares
de Abreu
Santos
Walter Harold R nker
contando a antiguidade
desde 1 de .Ianei 1'0 de 1959.
(Por de pacho de 30 de ~arçh de 19fi1)
2°s
3rg ntos miliciano
o furriel miliciano Fernando
de Azevedo Oliv iro
contondo n antri gui dade desde 28 de
F vereiro de 1959
(Por despacho de O de Março de 19r;1)

3a Série
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Regimento

de infantaria

n°

14

2°s. sargentos milicianos
0& furriéis milicianos
José Gonçalves da Costa Justo Bernardo Alves Maxlmiano
Coelho de Almeida,
contando a antiguidade
desde, 1
de Janeiro de 1959.
(Por despacho de lJ de Março de 19fil)
2°s. sargentos milicianos
os furriéis milicianos,
José dos Santos Monteiro
José de Oliveira Guedes da
Silva, Amaro Correia Gregório António Alberto Almeida,
António Gonçalves
da Silva Alexandre
contando a
antiguidad~ desde 28 de Fevereiro de 1959.
(por despacho de 30 de Março de 1961 )
2°' sargento
miliciano.
o furriel miliciano
Al crdes José Ribeiro do Amaral contando a antiguidade
desde 29 de Fevereiro de 1960.
(Por despacho de X) de Ma ço de 1961 J
Grupo de companhras

de trem

auto

2°s. sargentos milicianos
os furriéis milicianos
.José Domi.ngos da Co s t a Tavares José Jaime dos antos
Martins
Orlando de Almeida ('.t<>nçalve:scon t.undo a
antiguidade desde 28 de FeverelfO de 1959.
(por despacho de 30 de Março de 1961)
Rep;imento

de infantaria

nO

13

2°. sargento mi li c i ono , o furriel miliciano.
Alvaro António Fernandes, contando a antiguidade
1 de Janeiro de 1959.
(Por despacho de 30 de Mr1rl:;0de 1961)
Regimento

de arti

Iharia

I igei ra n°

desde

4

2°. sargento mi licieno o Iurri 1 miliciano
.loão da Silva Àn Lun es garata, contando a IItiguidade
desde 2B de Fevereiro de 1959.
(Por' despacho de 30 de Março de 1961)
Comando Militar

da Glliné

2°. sargento miliciano, o furri 1 miliciano.
Ant.ónio Augusto Figueiredo Guerra contundo

II

n t.i gu i

3a
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dade desde 28 de Fevereiro de 1959.
(Por despacho de 30 de Março de 19~, J
~ealmento

de infantaria

de Luanda

2°
sar gen t.c 'Jr.iliciano: '- furriél
iliriano
Victor \1anuel Terxei ra' da Si i va Ganhoteiro
contando a
antiguidade desde 28 de Fevereiro de 1959. Tem direito
aos vencimentos do novo posto desde 29 11 1960.
(Por despacho de 30 de Março de 1961)
Regimento

de infantaria

de Lourenço

~arQues

2° sargento miliciano o furriel miliciano
Joaquim Gonçalves Diniz contando a antiguidade desde
16 de Outubro de 1960. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 16 de Outubro de 1960.
(Por despacho de 30 de Março de 1961)
Batalhão

de engenharIa

de Angola

2°. sargento miliciano, o íurriel miliciano
Luis de Abr~u Lemos
contando a antiguidade
desde
28 de FevereIro de 1961. Tem direito aos vencimentos
do novo posto desde 28 de Fevereiro de 1961
(Por despacho de :iD de Março de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Timor

Quartel

General

2°. sargento miliclano o furriel miliciano
Rogério Neve da i lva , contando a antiguidade desde
28 de Fevereiro de 1961. Tem direito aos venCImentos
do novo posto desde 28 de Fevereiro de 1961.
(Por de pacho de 30 de Mn.rço de 1961)
Comando Territorial

Indeoendente
'trução

de TImor

Centro

de Ins

2°. sargento miliciano. o furriel mi liciano
Francisco .Iofio da Silva Al ves contando a antiguidad
de de 28 de Fevereiro d ]961. Tem direito nos venci
menta do novo posto de d 29 de Fever iro de 1961.
(Por despacho de
de Março de 1Q61)
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1°. üruno de Companhias

de Saúde

2°
sargen to
Arn, .mdo da Silva,

iliciano
o
"urripl
llili ciano.
contando
a antiguidade
desde
6 de
Fevereiro
de 1960. Tem direito
aos vencimentos
do novo
posto desde 6 de Fevereiro
de 1960.
(Por despacho de .íú de Março de 19(1)

Bataria Independente

de defesa de costa nO

2°5. sargentos
milicianos,
os furriéis
milicianos
Alvaro Augusto Pires
Silvano
Carlos
Alberto
da Silva
Saldanha
e Albuquerque,
José Nunes Freitas.
Mário Ro
cha Valentim
contando
a antiguidade
desde
28 de
Fevereiro
de 1959.
(Por despacho de V de Abri l de 191i1)
2°5.
sargentos
milicianos
05 furr'iéis
milicianos
Alcino
Eugénio
He rn a r-do António
Ferrei
r a Duarte
Carlos
Eugénio
Martins
da Silva.
Edmundo Jacinto
de
Mede i ros
Eduino A] berto
de Sousa Martins.
Fva r i to
da Cunha Perei ra Lei te. Fernando Maior Espinha
Fernando
Manuel
de Melo
Joaquim
Fernandes
Gil.
contando
8
antiguidade
desde 1 de Janeiro
de 19S9.
(por despacho de ~n
de Abri l de 1959,

RegImento

de Infantaria

de Luanda

2°s. sargentos
miliciano
os furriéi
milicianos
Albino Pocha Aquino. Al exandre Mál!io Teve. Cost, Borg
António
Fernando
AI ves da Si 1va Mat.cus An tcínio Júl io
dos Santos Carpi nt.e i 1'0, António Manuel I riu dos SAnto,
António
de Morais
Costa
Fl o ri do Pereira
Haj ouca
Aurélio
Gomes Garrido
Torres.
Celso
d Carva l ho d
Almeida
C~sa~ José
Carvalho
da SilvPlra
D lfim
Ma rt, i ns de Ah reu
Eduardo A I he rt o C lr re i a de l'r'i ta
Pessoa
de Amo rirn , Fe rn ndo (kid i nho :V1arl.ins G
Gilberto
Gomes Martins
lvo .José Pi nhui ro da
.lo rge Henrique
Almeida de Ol i ve i r-n .lo sé Manu 1 I into
Fe r.re i ra JosP Osva l do ti Cruz PejrOl.P'1I
1.11i ~1al,tins
Soares
Manuel
Afonso
d Oti v e i r n \Iário
4tberto
Carvalho
de Sompn i o Nun
Mári(J Fátima da i.I ir
Mário .Jorge de Oliveira
Sant.o
O a l do de Andr&.c1
L~i lã(~. Haul Cardo o Lope
Romeu Martins
FrUlI bo
SIdónIo
José Gonçalvc ... TClxclrrl
Marinho
Jll
1 U
antiguidade
d~~de 1 de.lfUl iro de lQ59.
(1)0'' despacho de a') de A bri l de 1961 )
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v - COLOCAÇQES
SAPGENIDS

E TRANSFERENCIAS

ro ÇtJACro

PEFMANFNlli

Armas e Serviços:
~Inlstjrio

do Exjrcito

Estado Maior do Exército
2°. sargento do quadro de amanuenses do Exército Mário
8arroso Boavida do batalhão de caçadores nO. 5.
IPor despacho de ?1 de Abrtl de 1961}

DI recções e chefias

dos serviços

Na dependencia
Di recção do Serviço

e outros órgãos.

do Ajudante

de Pessoal

General

do '~inlstério do Exérci to

2°. sargento de lnfantaria
Joaquim Severo Rondão
regimento de infantaria ~O. 11.
(Por despacho de 17 de Abrtl de 1961)

~a dependencla
Chefia do Serviço

do Guartel

Mestre

do

General

de ijrcamento e Administração

1°, sargento do quadro de amanuenses do Exérr.ito Fran
cisco F'onser.ada Repartição de Sargentos e Praças da
Direcção do
rviço de Pessoal.
(Por despacho

de

'21 de Abri l de 1961,

Escolas práticas das armas e serviços.
de instrução e unidades:

centros

Infantaria.
Regimento

de infantaria

n°

4

2°. sargento

2°, mecanico de viaturas de rodas. José
Ana5tácio Guc'rrelro do regimento de art.i lhana lige:ira
n>. 1. Vence pela verba
Pessoal df> nomp.ação vitalícia
aI ém do Ouadros,
(Por

despacho

de

22 de Abri l de 1961 J

3a Sérl e
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Regimento

de infantaria

nO

8

2°. sargento 2°. mecanico de viaturas de rodas, Constan
tino Gomes Coelho, do grupo de companhias de trem nuto.
Vence pela verba Pessoa] de nomeação vitallcin
além
dos Qo adro s •
(Por despacho de 22 de Abri I de 1961)

Rep,imento

de Infantaria

nO

10

sargento
de infantaria,
José dos, antos Esp r i t.o
do Comando Mi 11 tal' de Ango 1 a devendo ser con
siderado nesta si tuação desde 30 de Março de 1961(Por despacho de 19 de Abn I de 19fi1,

2°.

í

San to.

Regimento

de infantaria

nO

15

2°. sargento de infantaria,
Custódio Ânlune Ol:iveiI'8
doB.!.!.
nv , 18, por ter regressado do Estado da ln
dia onde s encontrava nas tropas de reforço n guBr
nição normal, devendo ser considerndo nesta
Itllução
desde 28 de Março de 1961.
(Por de .p acho de 24 de Abn 1 ele 1961)
2°. sargento llIú ico de 2a. classe exccutanl
no in t ru
do r
mento
Clarinete
A]to ~lib .José da silva Gotn
gimen to de in Funt.ar i a nO. 6.
(Por despacho de XJ de Abl' I de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO

fi

2°.
argento de infant Iria. Ant6nj() Gonçalve
Vi nt
do . J. I 18 por t r regres. do do C. T. Tnd p nden
do Estado da Tndia ond
e encontrava 1111 trop
d
r forço li b'\Iarniçüo 1101111 I. d vendo
r (011 ide r do
nest.a si luaçiio d sd 28 d Março de 1961.
(Por' dl!spndlO cI 'I" de A I>r i 1 de. 19) 1 J

Arti Iharia:
Regi,ento
2°.

de artilharia

pesada n~

2

sargento 2° mecnn i co d viatura
d roda
Forte
do c:r. Ind p ident
do E t do dr Indi
devendo se r cons ide r-ado II t.n s i lIlRC,nO
de d 28 d
MArço de 1961n
e p 1.
!'II
P
OH1 d
110m
çõ
vitalícia
além do. Í)ill l' ~
tl-or despocho d ?2 d Abr l.l de 1 611

Joaquim

3a série
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RegImento de artilharia pesada

~o

3

2°. sargento de artilharia Francisco António Pereira
Veloso do regimento de artilharia ligeira nO. 2 Com
destino ao centro de instrução de condução auto nO. 2
(por' despacho de 2? de A bri i de 1961 J

Cavalaria:
Escola Prática de Cavalaria
2°. sargento do quadro de amanuenses do Exército, Her
cuIano Carvalho
Santarém.

Rodrigues

{Por despacho

do Presídio

Militar

de

de X> de Abri l de 196t}

EngenharIa:
Escola PrátIca de Engenharia
lOs: sarl?en~os de enge~ha;ia António Pais Gaspar e Antó
mo. Te~~eHa
?o .. regrmenro
de engenharia nv, 2 e José
Mana Vi egas J':Ill1or do regimento de engenhari a nO. 1.
Todos com destIno ao batalhão de tranSllissões nO. 3.
2°. sargento de engenharia Lransmissões Tomás de Sousa
Ferr50 do batalhão de telegrafistas c 2°. sargento
de engenhari a sapadores Dion , si () dos San tos do regi
mento de engenhari a nv , 1 devendo serem considerados
ne.ta situação desde 28 de ..tarçode 1961. por terem
regres sado do Comando Te r ritor ia 1 Independcn te do Es
tado da India. Vencem pela verba Pessoal de nomeação
vi t al rc ia além do (.uadros. O primeiro destina s .ao
batalhão de tran mis ões nO. 3 e o segundo ao bata
1hão de engenhar i a nO. 3.
tPor despacho de 2 de Março de 1961 J

Orr.ãos de execucãoc dllS serviços e out ros el ementos:
Estabelecimentos

~ilitares:

Estabelecimentos

Penais

Presídio Ui II tar de Santarém
2!'f,1.sar

nto do quadro de umanuen

do Exélf:1 Lo

.Iosé

ORDE:!

254
Fortes

m

EXERCITO

12

1'0

3a

Série

Caldas da Fscola Prátlca
de Cavalaria.
(Por despacho de ~ de Abri l de 1961)

Estabelecimentos
Escola

de instrução:
Central

de Sargentos

1°. sargento
de cavalaria,
llumberto Jorge Mendes
do regimento
de infant.ari'a nv . 10.
(Por despacho de 4 de Março de 19(1)
C O I p. g i O ~. i I I t a

Leal,

r

2°s. sargentos
de artilharia
do regimento
de artilharia
ligeira
nO, 2 Jo~é Augusto
Costa
Manuel PatrIcIo
Cordel 1'0. João Azeitona
r~sta
e António RodrIgues
a
raIva;
do regImento
de artilharia
ligeira
nO. 3 Victor
Avel ino Fal cato; do regimento de artilharia
l i gei rn N°.
S Antómo Mourão de Sousa; e do grupo de ar-t i l har i:
contra
aeronaves
nO. 2 Albl.no Fduardo da .ilveira
e
OiamanLino f)larte.
(Por despacho de X) de Abn l de 1%1)

Estabelecimentos
Hosnital

hospitalares:

Mi Iitar de Doenças

Infecto

Contagiosas

do serviço
de saúde nc.mingos José da Costa e
do Latalhãn
de caçadores nO. 5 (! v ndo ser
considerado
nesta
Sl tuaç ão d sde 2R de MHrço de 196]
por ter regressado
do (rxnando Te r r ito ri a I Independente
do Estado da Iud i a onde se rv ru nas tropas
de reforço
Vence pela verba
P ssoal de nome ac ão vi t.a l i ci a ,lém

Furriel

Silva

dos Quadros .
(POI

despacho

de 22 de Abl'l I de 19(1)

Ass't~'t.ao, Tuberculosos do

E~~retto

Furri cJ do se rvi co d saúde mi l i ta r Manu 1 do Cos t. tvlo
rei r a do Ilospi La 1 rega onal nO. 3.
(Por despacho de ?1 de AIJTi I de 1961,

Sunranumerárlos:
Infantaria:

3a

Série
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Re~lmento

de infantaria

nO

2°s. sargentos
de in~antaria
Joaquim de Jesus Figueiredo
do regimento
de infantaria
nO. 15, e António Augusto
Afonso
da Direcção
do Serviço
Histórico
Militar
por
terem embarcado
para o Estado
da India
onde foram
servir
nas tropas
de reforço
a guarnição
normal
de
vendo serem considerados
nesta situação
desde 20 de Mar
ço de .1961
(Por despacho de t8 de Abr'i l de 1961)

2°. sargento

de infantaria
Valentim
podrigues
Pereira,
do C. I.I~.de • anta Margarida.
por ter embarcado para a
3;;t. região Militar
(S. Tom~ e PrIncipe)
onde foi ser
VIr ~as tropas de reforço
~evendo ser considerado
nes
ta sItuação
desde 5 de Abril de 1961.
(Por despacho de 17 de Abn: l de 1961)

Pegimento

de infantaria

nO

5

2.C:CS" :,argentos
de infanl.ari
a. Joaquim Augusto Tomás llo
r?-clo \lourão de Sousa .ambos do regimento
de infanta
na nv, 2 ~tónio
Di.ni z (;óis
.Io aqu irn Maria Martinho
e Raul Cor rei a Faus t i no , todos do regimento
de inf an
taria
nO. 7 José Domi ngos de Sousa 'Franco
do bata
Jhiío de caçadores
n= , 8 Rui Augusto de Almeida e An
tónj(l Alves
ambos do depósito
geral
de material
de
guerra.
t ermano Cal.r al de Medeiros Freitas
do comando
mi.li t.ar do arqui pál ago dos Açores e Hipólito
Fernandes
I 'ogueira
do (entro
militar
de educaç~o fIsica
equita
ç50 e desporto
e furriel
de infantaria
Luis Noguei ra
do Latalhão
de caçadores
nO 10 por terem embarcado
para o Estado da Jndia
onde foram servir
nas t.ropas
de reforço
a guarnição
no rma l , devendo serem cons ide
rados nesta
i tuação desde 8 de [arço de 1961.
(Por despacho de 17 de Abrt l de 1961,

Regimento

de infantaria

n°

11

2°s. sa raen to: d inf ntaria,
Manuel de .l csus Palma
do
regimento
de infunuar i a nv . 3 Jo é de Sou sa Carro ca
Júnior
do regimento
fi .inf.nLaria
nO. 4, António dla
ves . algado
do regimento
d lnfru.taria
nO 8 António
.los' da Conceição
lreal i nho
d hut.al hfío cI cnç ado res
nO. 1 II Arnaldo Ca imi ro Am.ca
do C. 1. '. Mi 1 i c i ATIO
d m f ntaria
por te t
embarr-ado pn r a a 3a. Peg i.ão
Mi rt; r ond
o r am servir
na
t rop as de reforço
li
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guarnição normal devendo serem considerados
tuação desde 21 de Março àe"1961.
(Por despacho de 17 de Abril
de 1961)
Regimento

de Infantaria

nO

nesta si

16

2°. sargento de infantaria Francisco Alves Miguel, do
depósito geral de adidos por ter sido nomeado para
fazer parte das tropas de reforço a guarnição normal
da 3a. Begião Militar
devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Abril de 1961.
(Por despacho de 17 de Abri L de 1961)
2°. sargento 2°. mecanico de viaturas de rodas. Manuel
Rodrigues Lourenço do regimento de infantaria nO. 15
por ter embarcado para a 3a. Região Militar onde vai
servir por imposição em reforço a guarnição normal
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Abril de 1961Batalhão

de caçadores

n°

5

2°s. sargentos de infantaria
Albano Celso Fernandes
Dias Mel ra de Oliveira, do regimento de i.nf'ant.ar ie nO,
.2. João Lopes Ribeiro do batalhão de caçadores nO, 6
e António Ribeiro Guedes, do 2°. Tribunal Ter+i tor ial
Militar de Lisboa por terem embarcado para o Estado
da India. onde forAm servir pas tropas de reforço a
guarnição normal. devendo serem considerados nesta si
tuação desde 16 de Março de 1961.
(Por- despacho de 18 de Março de 1961)
Bata' hão de caç ado r es nO

10

2°s. sargentos de infantaria Romeu de Almeida e Sous
do regimento de inf'antaria nv, 6 Martinho Maio Caber
Carvalho. do regimento de infantaria nO. 10 .Joaquim
Augusto Fe rnand s Carriço do regimento de infantaria
nO 12 José Teixeira Lnge do regimento de infant r i a
I_l0, 13 José ferrei rn da Costa Mende
do r g imen to d
ln Iant.ar-i a nO, B.
LU1S Gi I Cerdei r a de Moral
do ha
talhão de caçadores nO, 9 c l.uls da llv8 da la. com
P?nhia disciplinar;
2°, sargento graduado de inf nt.a
na Eduardo Co rreia Viegas do regiment.o d inf nt.ar i
nO. 2; e furr~éis de in Innt.arin .Ioaqu im <ln ROI.hn lon
t.et ro do reglmClItn de in Inn ar-i a nO 12 Antero
11
1511 to Tei xei rn. do regim 'J1 tn 11 in Iunt rl li nO 10 .1 Ú

3a
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lia Luciano da Ii a e Manuel Farinha Marques do re
gimento de infantaria nO. 12 e José Ferreira da Costa
Mendes do regimento de in funt.ar-i
a nO. 14 por terem
embar ado para a 4a. Região 1ili t ar onde foram servi r
nas tropas de reforço a ~Iarnição normal devendo se
rem considerados nesta situação desde 21 de Março de
1961
(por despacho de. 17 de Abril de 1%1)

2°. sargento d

infantaria Joaquim Barat 1arreiros, do
regimento de infantaria nO. 4 por terer enharcado para
a 4a. Região 1ilitar onde foi serv'r la tropas de
reforço a ~arnição
normal
devendo ser considerado
nesta situação desd 21 de Março de 1961.
(Por despacho de 17 de Abri I de 1961)

Artilharra:
Regimento

de artilharia

antiaérea

2°. sargento de artilharia

fixa

1anuel ilveira de Melo do
Q.G. do C.T. Independente do Açores. por' ler embarca
do para a 3a. Região Moi li t ar-ond foi e rv i r nas trml
pas de reforço a guarnl'ç~
1 d
d
.
ao norma
even o
I' cons i
deradp nesta ltuação de d 20 de Abril d 1961
(Por despacho de 24 de Abrtl de 1961~ .

No U I t r ama r :

3a

Região Militar

2°. argento d
lei ro Di a

48 Região

Ilitar

•
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•

militar voluntária nos termos da alínea b) do artO. 3°.
do Decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960 devendo se
rem considerados nesta situação desde 5 de Abril de
de 1961.
(Por despacho de 18 de Abri l de 1%1)
2°s. sargentos de infantari a, do batalhão independente
de infantaria nO. 18, Ernesto Luís de Melo e An1bal
Carvalho Mir anda Júnior. por terem embarcado para a
citada ProYlncia onde vão servir em comissão militar
por imposição nos termos da al1nea c) do artq. 3°. do
Decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960 devendo serem
considerados nesta situa~ão desde 5 de Abril de 1961.
(por despacho de 17 de Abril de 1961)
Comando

Territorial
da ~uiné

Independente

2°. sargento de artilharia Artur Rodrigues Barroso, do
regimento de artilharia ligeira nO. 4 e furriel do
serviço de administração militar João Cambet.as Abreu
do 2°, grupo de companhias de administração militar
por terem enbarcado para a ci tada Provjnc.i a onde vão
servir em comissão militar por imposição nps tennos da
a1lnea c) do artO. 3~. do Derreto 42.937 de 22 d.
Abril de 1960 devendo serem cons i derados nesta si tua
ção desde 10 de Abril de 1961.
(Por despacho de 18 de Abri l de 1961)
VI
A)

~I

CnHCUnSOS.

CURSOS E ESTAGIOS

Concursos:
Lista

p,eral

de classificação

dos aprovados

Para os.d:vidos deitas, se publicR a li ta geral d
c laas i flcaçüo dos canciidatos "provados no Concurso pa
ra 1°. sargento l°. mecanico de Material
,riptográfi o
aberto pe la O. E. 3a. Série
nO. 16 de 10 de Junho de
1958.
Númel'O de
Ordem
Unidade
Posto
1
Q.G. do C.M.L. 2°,sarg
(1'0'- despacho

C.1a s,
( al o res )
Albwlo de Almeida
e i l va
]2 v
de 15 de Abri 1 de 1961)
.tom

3a

Série
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r sns:
1 - Nomeação

de pessoal

Foram nomeados para frequentar o curso de ~onstruções e
instalações, que teve inIcio em 10 de AbrIl de 1961 na
Escola Prátjca de Fngenharia onde foram mandados apre
sentar os seguintes militares
Escola Prática
de Engenharia
2°s. sargentos José Fonseca Borges Mário Augusto C~r
doso de Matos e Ernesto Ferreira dos Santos, furrIel
José OQas da Conceição Marques e 1°. cabo aprovado nO.
?IJ7 Iro f{)
António Carvalho LUIS •.
Regimento
de engenharia
n° 1
2°. ·sargento António Iria Fengalinha Júnior.
Regimento
de engenharia
nO 2
2.os: sarge?tos Manuel Domingos Reis Costa e Mário
Vi eira da Si lva e furr-í el Ar tu r Machado Nunes.
de 22 de Abn I de 1961 J

(Por' despacho

2
Desi stenci

AlteraC3es

na frequencia

a:

Desistiu da frequencia do curso da Escola Central de
Sargentos no. termos da úl tima parte do artO 70. do
Decreto 40.423 de 6 de Oel.embro de 1955 o 1°. sar
gento de cavalaria \1iguel Saraiva de ....
ousa do regi
m~nto de lanceiros nO 2 o qual de eria repetir o }O
ano do (urso A uo ano lectivo de 1961/1962.
VII

- DECLARACOES

1 - Cursos
Dedarae
que é noc 'ado para frequen tnr o CUI'SO de op
rador de (' dar d artilharia de campanha () 20. argen
to do n.A.L 4 António lJ{mç lves Perei r-a
nÕrj o 20,
sargento graduado António Joaquim llen riqu ' Carne; 1'0
como consta no O.E. nO. 10
3a
'rie
de 10 de Abril
de 1961 página 2]
2

InvalIdez

Que no DióJ'i

d

Go v mo

ri •

97 2a. , r"c de 24 de Al.ril
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de 1961, foram publicadas as pensões anuais de invali
dez, concedidas as praças a seguir mencionadas, estan
do já deduzidas do desconto a que se refere o artO.
13°. do Decreto Lei 36.610, de 24/11/947, rectificado
pelo artO. 11°. do Decreto Lei 39.843, de 7/10/954,
pelo que devem ser abatidos aos efectivos das suas
Unidades no dia 1 de Maio de 1961, desde quando passam
a ser pagas pela Caixa Geral de Aposentações, e ficam
sujeitas a todas as disposições reguladoras dos militares reformados,

Regimento

de infantaria

nO

7

Regimento de lancei ros nO
Soldado nO. 619/60 Vasco Neto da Maia

2

Soldado nv , 849/60 Joaquim Henriques

612f.OO
1.22~OO

(po r despacho de 25 de A bri l de 1961)

3 - Rectificações
Declara se nula e de nenhum efeito a transferência do 2°.
sargento músico de 2a. classe executante no instrumen
to 'Clarinete AI to Mib António Montes, do regi m nto
de infantaria nO. 6 para o regimento de infantaria nO.
15, conforme constava na O.E. nO. 7
3a .. {-rie. de 10
de Março de 1961, página 139.
I

Declara se que o 2°. sargento do quadro de amanuens s do
Exército António de Sousa condecorado com a medalha de
ouro de comportamento exemplar pela O.E.
3a. 'nenO. 9 de 30 de Março de 1961, página 178, pert.ence o
Comando Ter ri to r-i a l Independent.e do Açores e njio a
3a. Região Mil:itar.
Declara se que o 2°. sargento ele engenhuria Arn'rico dos
Santos, promovido ao actual posto pela O.E. nO. 11
- 3a. Série
de 20 de Abril de 1961 está colocado no
Q.G. da la. Região Mil;tar e níio como ousta da m ma

O.E.
Declara-se que o 2°. sargento mi lici ano. do regimento de
infantaria de Luanda, promovido ao actual posto p la
O.E. nO. 10 - 3a. Série
a página 202 de 10 d All'il
de 1961, conta a antiguidade desd 28 d Feve re i ro d
1959 e não desde 1 d .lan i 1'0 de 1959, orno
publ'
cou.
Foi colocado na 4a. Heg i ão Milit.ar'descI 21 d

Março de

aa

Série
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1961 e não desde 21 de Março de 1960 o 2°. sargento
do serviço de saúde António Jerónimo Loureiro Palmela
do grupo de companhias de trem auto, e a que se refere
a O.E. nO 10
3a Sér~e
de 10 de Abril de 1961
página 2m.
Declara se que se chama Joaquim Santana Faleiro e não
Joaquim Santana Fanico o l°. sargento de infantaria do
regimento de infantaria nv , 3 referido na O.E. n>. 8
3a. Série
de 20 de Março de 1961 a página 172.
Pertence ao Hosp i tal Mi li tar da Praç a de Elvas e não ao
Hospital Militar Principal o 2° sargento do serviço
de saúde Edmundo José Garcia que pela Ordem do Exérci
~o.no. 9
3a. Série - de 30 de Março do corrente ano
o~ agraciado com a medalha de ouro de comportamento
exemplar.

4

Reformas
•

Quâeno dia 1 de Maio de 1961. transitam para a situação
.reforma. passando a ser pagos das suas pensões pela
C~~x~ Geral de Aposentações. conforme vem publicado no
D~a~10 do Governo nO. 97
2a. Série de 24/4/61 os
m111tares a. se~ir mencionados, cuja pensão anual a
cada um se 1nd~ca. estando já deduzida do desconto a
que se refere o artO. 130. do Decreto Lei nO. 36.610
de 24/11/947. rectificado pelo artO. 11°. do Decreto
Lei 39.843 de 7/10/954

Regimento
1°. sargento músico
l°.
Q.A.E.
I

Regimento
1°. cabo 103/59

m

Regimento

de infantaria

nO

1

nO

12

23.52Ot00
17.328$00

Luís Correia
Ser af'im Setil

de infantaria

Joaquim Augusto Jorge Lé 8.820$01

de artilharia

2°. sargento Q.A.E.

Escola

ligeira

José Albano

Prática

.

nO

2
20.256$00

de Cavalaria

1°. sargento Q.A. E.
10.

10.sarg

enfO Hípico

Joaquim António dlOupana22.284$00
Serafim de Jesus Mourão 24.756$CO
Academia Mil i tar
Fernando da Rosa Pereira 23 520$00

Manutencão

Militar

10. sargento Q A.E. António do Carmo Arrenege23 756$00
(Por despacho de 25 de Abrd de 1961)
Que seja considerado na situação de desligado do serviço

3a Série
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prevista na parte final do artO. 15°. do Decreto Lei
28.404, de 31 de Dezembro de 1937 desde 3 de Abril em
curso, por ter sido julgado 1ncapaz de todo o serviço
militar o 1°. sargento do Q.A.E. Antól110 Luis Gonçal
ves, do regimento de infantaria nO. 12.

5 - Vencimentos
Passam a vencer pela verba .Pessoal dos Quadros aprova
dos por Lei. os seguintes lOs. sargentos de infanta
ria Ilídio Lourenço Vitória do C.I.O.E.: Clemente Jo
sé Nunes do R.I. 3; Manuel Augusto Ferraz da E.P.I.;
Joaquim Santana Faleiro do R.I. 1; Alfredo Cabral Fo
telho do B.I I. 18; José Augusto Figuejra do R.I. 8,
José Rosa Conceição do O.G.A.; Manuel Gaspar Alves do
R.I. 13; António Cardoso do B.C. 6; Manuel Francisco
Rosas do F.I.3, Tomás José dos Reis do C I.O.E.j Antó
nio Ferreira da Silva da C.T.S. da Carreguelraj Manuel
da Cruz Morei ra do B. 1. 1. 18; António Tapada Lopes do
R.I. 2; Joaquim Vilhena Panelas da la. Companhia Di s
ciplinar e Américo PaIos Pereira do R.l. 10.
Declara se que o 2°. sargento do Q A. E. AI hino Barbosa
Pinheiro, da Casa de Feclusão Militar do Porto, passa Q
vencer pela verba 'Pessoal de nomeação vi t al jci a além
dos Quadros, desde 1. de Abril de 196].
VIII
1· lista

geral
furriel

- DETERMINAÇOES

dos candidatos
aprovados
em concu rs n para
do quadro permanente
e das armas:

Que futuramente os lOs.
ferradores aprovados
furriel do Q.P. e das
segundo fi Antiguidade
lOs. cabos das Armas
mérito observando se.
ficação a pref renc i n
2

Requerimentos

cabos artífices e osJ>
cabos
nos concursos para o post~ de
Armas deverão ser lntel'calnrio
no posto cm igualdade com o
que ob t i ve ram a me ma co t, de
em c 50 de igualdade de cl ssi
de maior nnt.igui d de no po to.

de pessoal
gressal

do Exército
que pretenda
na Força Ap.rea:

ln

Afim de que exi tu uma major uni fonni Haçiín la nv 1iaç~o
de rcque rimen t.os de Pl'''1 o a1 do 1'. ~rei til IIII e pr! t Iln

3a.

Série
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ingressar na Força Aérea, de futuro só poderão ser
considerados os requerimentos que derem entrada Bm
Direcção do Serviço de Recrutamento e Instrução da
Força Aérea nos ~ dias seguintes a abertura do con
curso de admissão para as diferentes especialidades da
Força Aérea.
(Por despacho de 20 de Abri l de 1961).

IX - ORITUÁRIO
Abril 3
2°. sargento de infantaria, Francisco José
Ribeiro , do batalhão de caçadores, que se encontra em
comissão de reforço a guarnição normal na 3a. Região Militar
Abril, 15- l°. sargento do serviço de saúde Manuel
Craveiro Félix, do 2° grupo de companhias de saúde

•

o
lf,ário

~inistro

José

~o Exército,

Pereira

da Si lva

Está conforme.

o

Ajudante-General.
_._
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MINISTtRIO

Ordem

DO EXtRCITO

do Exército
30 de Abri I de 1961
SUPLEME"TO

Publ ica-se ao Ex~rcito
I -

n seguinte:

cm cunsos.

CURS~S E ESTAClns

A) - Concursos:
A~ertura
A habilitação para o posto de furriel do Quadro Perma
nente passa a obter se a partir do Ouso de Habi Li t ação para furriel do Q.P .. porém atendendo à$necessidades imperiosas de serviço e a que demorarão ainda aI
guns meses até que se possa dispor de sargentos habi
litados com o curso acima referido é aberto a título
excepcional o concurso extraordinário para o posto de
furriel do O.p. da Arma de Infantaria com os seguintes
condicionamentos

Das condições

de admissão

ao concurso

01 ão admitidos ao con urso d sta Arma os militares

a
seguir 'ndicados
a) Os lOs. abos do Q.P. habi Li radcs com o 2°. curso
das .R ou com o cur o oe sargentos mili ianos
presente nas fileiras.
b) O lOs. abos do ç.P. qu n50 es ej an nas condlçÕes
da alínea ant rior ma que sej am p ropns tos pelo
resp ct.i vo C.omandant e
nliam
pelo menos 4 ano
de erviço no po to
('rf: lou ar
. 011 mui to boa

Or.DF.·,100EXERCifflt!"

12

3a
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informações
c um n ive l de cuJ tur a adequado ao e
i cio das
funções de sargelltos;
c)-Os lOs caLos do Q.P. na disponiL11idade
habilita
dos com o Curso de ~argentos Ml I!ClanOS que não
tenham completado 27 anos de idade a data da a1er
tura do presente concurso
d)-Os lOs. cabos milicianos com o C.S.M. presentes
nas fileiras para cumprimento da obriRação normal
de serviço, e os que se encontram na disponjbili
dade.
e) Os 2°s sargentos e furriéis mi lici anos na f ct i
vidad~ de serviço ou na disponibilidade;
f)-Os lOs. cabos &rt1fices erralhelros
correelros
carpinteiros
os lOs. cabos ferradores e os lOs
cabo clarins e corneteiros;
g) As praças da Guarda Nacional Republicana e da Gu
arda Fiscal e os guardas da Po líci a de Segu r anç a
Réltll ta, h.b. i t.ados com o
M ou com o 2°. cu r
S
! o i as Hegiment ai s e com o pns to de 1°.
cabo do Exército
xerc

c. ..

02 Condições de admissão a que devem satisfazer os mili
tares referidos em 01.
a) Para os lOs. cabos presentes nas fi lea ras habi li
tados com o 2°. Curso das Escqlas R gtmentajs e pa
ra os que sej am propostos pelos r pec t.i voe; Coman
dantes
l°. Ter altura de 1 (fJ m. no m- nimo.
2°. Não ter ultrapassado a idade de 35 anos.
3°. Satisfazer as conrlições ec;tabel cidas no artO.
70° do B. P. P. I. E. e alterações po s t r-i o res
x
çepto a& condições 4a. 58 6a e 98
b ) Para os lOs cabos do ().P. 2°~ s argen tos fur ri ái s
e ]Os cabos milicianos. praças da G, J-:. G.·
e
(}lardl;lsda P ....P. uns c outros h ahi li cados com ()
C•• M
]o.-Ter altura de 160m.
no mínimo;
2°. Não ter ul t.r apass adc a idade d 32 a1"\OS;
3°. atlsfazer a~ condjções 7a. 8a
13a do artO•
do R.P.PI E. e all~raç~~s posterior s
c) Para as praças da G.N. R (; r.
guardas da P ....
,
haLili t.ados com o '20 ()Ir!;odos Fs o las R giment ai
as condiçõeR re Ier-rdas 011 al m a a)
d ) Para O!:- J ( s, (I~l:
os art i I'i.ccs
, ser rnl l ( i 1'("
C rr
e i ros e r.arp1nv·,

N'~;

":;

':

,IHI'; rI

"'f'"n.)~, , "

10..;

aa
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cabos c 1. arins
e cornetei
ros
uns e ou tros
com o
2° curso das Escolas Regirnentais
ou com o C S.M.
as condições estabelecidas
na allnea a) do presente
número.
e) Para os lOs cacos do Q.P. na dispon.i.bilidade
h atil ~tados com o C. S.M. .
'
'l0. Ter altura de 1 ffJ m. no mínimu.
2 . Não ter u l t r apas s ado a idade de 27 anos a data
da aher ture do p re sent e concurso;
30 Satisfazer
a~ condi ções 7êJ. 88 e 13a do ar t ? 70°
do R P.P, TE':'
Alterações
po=t.er-io res

Da Abertura

~o Concurso

03 A aber.ra

do concurso ter& lugar no dia 25 de ~"ai()
corrente
e deverá ser anunciado em Ordem de Se rvi ço
das LnidadeR e EstabelecImentos
do Continente
e das
Ilhas Adj acen t.es no mesmo di a.
As declarações
dos candidatos
devem ser entregues
com a devida an tecedenci a para que seguindo
as
vias competentes
dem entrada na Secretaria
da Uni
dade ou Estabfleciment0
aLé ao dia 17 de Junho pró
ximo As mesmas decl arações serão enviadas aos rés
pec t.i vos Juris
no di.a 2000 rf'fericlo melo,de .lunho
devidamente
informadas
nos termos do ar t> 73° do
J~.P.P.I 1·. alterado pela portana
nv 8212 de 1935
acompanhadas das' respectivas
notas de assentos.
A!> der'] arações dos guardas da PSP.
devem ser en
vi adas as Unidades a que pertencem
a fim de estas
prestarem
as informações
requeridas
e seguidamente
env:i á las aos respectivos
Júris.

Das orovas do Concurso
04 As prova'3 do concurso serqo subordinadas
ao progra
ma mserto na O F.. nO. 5
la. Sérre de 30 de OuLU
bro de 1Q56
das Lni dedes com sede fora da local i.
dade onde se reune o JÚrI prestarão
a prova escri
ta pela forma estatelecida
no artO. 82° do R.P.P.
T.E. e perante umn comlS ão com n constituiçi'o
in
di cada no artO.!{3
de mesmo Pegu I enent.n t\ 1ter ado
pela Portaria
821:t ci 193" sempre qu da d ~'locA
cão resulte
di ·.JWlri; 'J ('''11 'J'JrJl" -lf' rlJ~1 ri

05 Os candidatos

IV
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06 A prov a dactilográfica
será prestada
pela fo.nna
prescrita
no§ único do nv, 4 da Portaria
J2354 de
1948 alterado pelo nO. 1 da'Portaria
128Q7 de 1949
m máquinas de escrever da mesma marca postR_ ~
di.spos i ao dos candidatos pe lo ,Júri
fornecidas
pe las Unidades ou Estab lecim nto Militares
desigrl ados P ] o
verno Mili t ar de Li boa e ]1egiões 1i
li tares ou qualquer outra que os candidatos apre
sentem.
Nas Ilhas Adjacentes e nas Provir ci as UItram
estl prova será prestada em m,'rjuinas d
scr
que forem indicadas pelos respe tivos Comando,
ç

CJl ,'e te concurso será i.ncluj da a prova fl i ca
·en
do se observar o que disp-e o nO, 13 publicado a
pág. 328 e 32 da O.F,. nv , 22 3a .. 'rie de lQ58. Es
ta prova não é e1immatória mas ser I h á atribuída
cl as si fi aç50 a tomar em c nta no resu l tado final
do concurso com o coefi i nt 1 (um) f> d verá con
tar no mapa d classificação
m/7
08

O Comando T rr'torial
do Açor s r solverá
os
candidatos das Unidad
com s id na Ilha T rc .i ra
Faial deverão deslocar se a Ponta relgada para prestarem as pro as dact.i.l ogrãf.ica, "rática,
oral
ÍJ.sica ou s deTerão os Júris ... tocar s a r feri
das Ilhas, para o que dev rá s r tomado em conside
ração o menor disp ndio para a Fazenda Nacional.
Da Constituição

dos Júris

n

A nomeação dO:-;'~~ris'do(;onúnentec;erá

d
c ua a
forma a
~le os Jurls possam ter a sua la. reunião a 20 tam
bém de Junho.
Os Júris dos Açores, MadeIra e das Provlncias Ul
tramarinas serão nomeados pelos respectIvos Coman·
dos que marcarão a data para a abertura do concurso
entrega das declarações dos candidatos' primeira
reum âo do JúrI e realização da Prova escnta
.con
forme Julgado mais conveniente t.endo. em vista que
tudo se realize no mais curto prazo de tempo.

. - d Ofé , ,
pe 1fi Rep,ar:tIçao e Um cuaa s da O S P.por

e fec t

12 Os oficiais nomeados para os Júris deverão desem
. I?enhar o serviço sem acumulações e ser considerados
lnamovíveis enquanto durar o concurso.

13 Os Júris das Ilhas Adjacentes e das Províncias Ul·
tramarinas serão dissolvidos em seguida h entrega
do processo do concurso no Quartel General do res
pectivo Comando que promoverá a sua remessa imediata à Repartição de Sargentos e Praças.

Da classi flcação

e Intercalação

dos candidatos

aprovados

14 Os candidatos aprovados no presente concurso reali·
zados nas Ilhas Adj acentes e nas Províncias Ul t ramarinas serão intercalados. segundo a classificação
na lista dos aprovados do respectivo concu~so do
~ntinente
intercalação que será feita pela RepartIção de argentos e Praças.

DIVERSOS
15 Os Júri~ deverão informar a referida Repartição de
argentos e Praças, o mais depres a possível
do
número de candidatos admitidOs, data da prova es
cri ta e da prova oral e ainda' do núme,ro de aprovados em cada uma das provas. a fim de haver conheci
mento do grau de adiantamento dos trabalhos.
16 As Unidade ..do Omtinente e das Ilhas Ad~~:)rent.es
ao
envi ar as decl raçõe ao. !'espectl;\'O uns, deve
rão também remet.e r à R partição de a,rt;el~tos
e Pra
ça uma relação: n I j1lo1 de odos os (,andidatos mi
Lici.ano da que leve con tar pnslo nome completo

VI
t:lll _" i1'1 fYLPC! I) ,H'. 12
."(l. ~\5r i e
**~·~**,·*~4**~*~~~***~~~*~~*.~**~~*~;~~:***~*~·
fj li aç h<" , naturalidade
e residênci à particular.
caso de n~o have r candidatos
mi l i.r-i anos , (kVt'liio
I, !ic1al.1f-s "(I!nuflicar o facto à mesma 11epartiçuu.

17 -O prazo
contado

de validade
desde a data

deste concurso
do encerrOO1ento.

,o
as

é de uni ano,

18-As unidades logo que recebam a presente
O. deverÃo provi.denc i ar no sentido
de dar conhecimento
a
cada um dos 2°s. sargentos,
furriéis,
e lOs. cabos
milicianos
elos.
cabos do Q. P. com o '('O .~~. na
disponibilidade
de que podem tomar parte no concurso, se o desejarem,
sem dispêndio
para a F. " con
tinuando na situação
em que se encontram,
determi
nando-Ihes
que declarem por escrito
em mei a folha
de papel almaço, se desej am ou não tomar parte no
concurso,
e, em caso afirmativo
qual a unidade onde
desejam prestar
a prova escrita,
tudo por forma a
que as referidas
declarações
sej 00\ recebidas
até ao
dia 20 de Junho.
19 Os O>mandos das Ilhas Adj acentes e Prov cias Ill.t ramarinas ordenarão o que for julgado conveniente
pa
ra que seja observado o disposto
no número anterior.
í

20 Nos caso,

não previstos
nestas instruções,
deverão
ser observa as as disposições
do P.P.P.I.~., e MS
al terações
posteriores
nomeadanente a ortari a n<'.
8212 de 1935, 12354 de 1948 e 13595 de 1951 deven
do em caso de dúvida
ser consultada
a nirecçf:ío ri
Serviço de Pessoal
l-epart.iç âo de Sargeut.os e Praç s,

o

~inistro

du Exircito,

Mário José Perei ro da Sir va
Fstá

conforme,

/(

O Aiudante-C.n.~1

MINISTtRIO

DO EXtRCITO

o Exército

Ordem

10 de Maio
Publica

/

se ao Exército

de 1961

o seguinte:

I - MUDAHÇAS
,1-.1\10'

IX)

DE QUADRO

WAIR) PEFMANF.NlF

Supranumerários
Cavalaria
Grupo divIsionário

de carros

de combate

Furriel
do Qradro de complemento João Domingues \liguel
tem pa sagem ao OlOd ro P rmanen te da Arma de Cava 1ar-i a
porque encontrando
se aprovado
em concurso
para este
~adl'o
lhe ter compe t i do o preenchimento
de vaga
Conta a anti
11d de desde 8 de .1arço de 1961 com di
reit.o
o
cncimento
do novo po st,o a partir
da mesma
dat.
([>or de p acho de '28 de Abrt l de 1961)

Serviço

de Administração

Comando Territorial

Independente

Militar
de Timor

Fur-r-r I do QJ dro de complemento do Q.A.E.
Rogé~'i() Ne
es d.
11 a tem passagem
ao Quadro Pe rm nente
do
rvi ço de dmin' t.r ç~ [i l i tar
porque encon t rand,
apro ado II' concur () para este Quadro Ihe ter com
p t.i d o pr
nch.imen to de ~~ga Conta antiguidade
d d 30 d Abril de 1961 cOO! direito
o
Uc.imenlos
do no o po to
p rt.r r d m sma dat .

(por de pacho d

de Abrd

de 1961)
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II - MUDANÇAS

OE SITUAÇAO

SAIGNIOS fi QJAIR> PEHMNENIE

Baixa de Serviço
Quadro

por íncapacidade

tísica

da Arma de Cavalaria

Passou a ser considerado nesta situação por ter sido jul
gado incapaz de todo o serviço militar na J.H.I. reunida
no H.M.R. nO. 1 em sessão de 11/4/61 o 2°. sargento Carlos Alberto Figueiredo do Regimento de Cavalaria n? . 6.
(Por despacho de 25 de Abri L de 1961)

Passagem
Quadro

as Tropas

Licenciadas

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Março
de 1961 o 2°. sargento de infantaria Samuel Henriques
Rodrigues de Campos da 4a Região Militar.
(Por despacho de 26 de Abri l de 1961)

Passagem
Quadro

a situação

de Dlsp'OOlbllidade

da Arma de Engenharia

RodOViário

Pa5sou a ser considerado nesta situação desde 5 de Abril
Ele1961. o furriel graduado Artur dos Santos do Grupo
de Companhlas de trem auto

Ingresso

nos Quadros.
Quadro

da Arma de Infantaria.
Regimento

de Infantaria

nO

Passaram a ser considerados nes ta situação desde 28 de
Março de 1961 por terem regressado do Comando Terrl
torla1 Independente do Estado da India onde se encon
~ravam fazendo parte das tropas de reforço a guarni
~o normal o 1° sargento de infantaria Afonso Henrt
ques da Silva Freitas e os 2°5 sargentos António Ve
lez dos Santos Maldito António da Silva Ferreira Vi
larinho. Amadeu Rodolfo Peres. Eudócio Veredas de Ma
tos Francisco Manuel Rosa Rasteiro Inácio José Mari

3a
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nho, Jorge Sequeira Carrilho,
José Ribeiro Doutor M'
nu:l ~oaquim Alho; e o 2°. s.ar,gento graduado Delmar a
Teixeira Batlsta;
e os fjr~.ls
José Correia
Ant'nio
da Cruz algueiro Cardoso, António Maria Mónica Pe~eira
~í1car
dos •.antos Pereira,
e Alberto José de Almeida
(por despacho de 28 de Abn l de 1961)
Reglménto

de infantaria

nO

5

Passaram a ser considerados
nesta situação desde 28 de
Março de 1961 por terem regressado do Comando Te r r i,
torial Independente do Estado da India, onde se encon
t ravam nas t ropas de reforço
a guarnição normal os se
guintes 20s, sargento
Custódio José Anes Runa Manuel
leves 0\ i vei ra e os fur ri éis José Francisco Neve"
Fl o renc io .José i\meixial Peni.che e António Martins
da
i1va, (Por despacho de '28 de Abn l de 1961 J
Regimento

de Inrantana

nO

11

Pa saram a s r G nsiderados
nesta si uraçâo desde 28 de
Março de 1961 por terem regressado do Comando Ter r i
torlaI Independente do Estado da India onde se encon
tr vam II. trop
d reforço
guarnição nonnal os 'e
~intc
205. sarg nt.o
f)xningos José FerT1lgento Fran
ClsCO António da
i1 a Jo ~ João da Sousa .José J esus
d? Santo
[arcj ci.o fiomão Dias. Silvio Rosa Pereira
Ricardo Jos' Cansado
o furriel nenjornim da Silva Ta
res
(Por despacho de 28 de Abn l de 1961 J
Batalhão
Pa

Independente

nO

18

ar an
r cons.i d r do ne ta i tuaçiío de 'de 28 de
Março de 1961 por erem regressado do Comando Terri
tori al Independente do Estado da Indi.e onde se encon
tr-avem fazendo parte d
tl'OPUS de reforço a guarnição
norm: I o
egum
s 20.
8rgentos
na~ià Man. el de
'. u a
i 1 "i no do lont;e Andrade e o furnel
João Re
n ~ide
,Por despacho de 24 de Abrt l de 1961)

Batalhão
P.

de Infantaria

de cacadores

nO

5
p

ou ~ er oon id rodo ne t sltuação de d 28 de Mar
ço d~ 1961 por
r r sr
do do COmandoTerritorial
d Est d da Ir cl' a onde se encont.rava nas tropas de
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reforço a guarnição normal o 2°. sargento Manuel Dias
da Silva.
(Por despacho

Batalhão

de 28 de Abrt l de 1961:

de caçadores

nO

8

Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Março de 1961, por terem regressado do Comando Terri
torial Independente do Estado da India onde se encontravam nas tropas de reforço a guarnição normal, os
furriéis José Pires Dia, Fernando dos Santos Rodrigues'
Francisco da Glória Demóstenes António Pinto Mesquita
e António José Pereira.
(Por despacho

Quadro

de 28 de Abrt L de 1.961)

da Arma de Artilharia

Regimento

de artilharia

I igei ra n°

Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Março de 1961 por terem regressado do Comando Terri
toria1 Independente do Estado da India onde'se ffi\COn
travam como destacados o 1°. sargento Franci sco Antó
nio da Cunhai e nas tropas de reforço a guarnição nor
mal os seguintes 2°s. sargentos, Alvaro dos Santos nu
arte, António Nascimento Tiago António Pratas Martins,
João Antunes de Oliveira, Joege da Conceição Montez.
José Claudino Tregeira, José dos Santos José Ribeiro
Lei te, Manuel João da Cruz, Manuel Júlio Ferrei r-a Má
rio da Cruz Martins do Carmo, Silvério Pi res Dias; e ó
furriel AI varo dos Santos nuarte.
(por despacho

Regimento

de 29 de Abrt l de 1961)

de arti

Iharia

I igei ra nO

3

Passaram a ser con s i der ado s nesta situ aç ão desde 28 de
Março de 1961, por terem regressado do fpmando Terri
torial Independente do Estado da India, onde se encon
travam nas tropas de reforço a guarnição no rmal , os
seguintes 2°s. sargentos, António José Gonça lves {)Iar
te, Cami lo Fernandes Serrano
Domingues C,onçalves,
e os furriéi s , Carl os .Ioaqu im I idro Couto. Francisco
João Vaz Aleixo. e .Ioão da Enca rnnçfio Garrido.
(Despacho

Quadro

de

2 de MaLO de 1961)

da Alma de Cavalaria

3a
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Regimento

de cavalaria

nO

3

Passaram a ser considerados
nesta situação
desde 28 de
Março de lq61 por terem regressado
do Comando Te r r i
tonal
Independente
do Fst ado da Indi a onde se encon
normal·
os
travam nas tropas
de refor'10 a guarnição
seguintes
20s. sargentos
Firmino
l)avid Patul~ia
Francisco
Serafim Góis
Joaquim \'arti.ns
Cabaço. e ~
furriel
João Nuno Coucinho.
(Der despacho de 25 de AbrLl de 1961)

Quadrl

da Arma de Engenharia
Regimento

de engenharia

n~

Pas ou a ser considerado
nesta situação
desde 12 de De
zembro de 1960. por ter regressado
do Comando Terá to
rial Indeper lente do Esdado da lndia
onde se encontra
va nas tropas
de reforço
o 2°. s ar-gen to de engenharia
sapadores
Humberto pi cho Leal Guerra.
(Por despacho de 26 de Abril de 1961)

Batalhão

de transmissões

Passou a ser con"jderado
nesta sltuação
desde 28 de Mar
ço de lq61 por ter regressado
do Comando Territorial
Independente
do Estado da India
onde se encontrava
n.~s t.rcpas de reforço
o 2° sElrgento de engenhari a
IransITn ssões
Hen ri que Jordí'ío dos Santos.
(Por despacho de <)5 de Ab, i L de 1961)

Cu a d ro do S e rv iç o da' A dm In is t raç ão ~.liI I ta r
20

Grupo de companhias

de administração

militar

Passaram a ser considerados
nesta si tu aç ão desde 28 de
~arç(J de 1961 por terem regrcs'3ado do Comando Te r r i
tonal
Independente
do Estado da Indi a, onde se encon
travam nas tropas de reforço
guarniçõo
normal
os
aegu m t ew, argentos'
1°.
argento do S.;\ .• 1. Agostinho
Fernandes Cabral,
e os 20s. ~Mgentos. Oiogo Gomes de
Azevedo llimingos Manteigas Borgec; pires
e Ll rdi o Mar
ques Catina
(Por despacho de '18 de .4bn l de 1961)
Q

Quadro

do Serviço

de Material
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Regimento

de infantaria

nO

Passaram a ser considerados ae.ta situação desde 28 de
~Iarço de 1961 por terem regre asado do Comando Terri
toria1 Independente do Estado da India onde serviram
como destacados
os 2°s sargentos meco v1at roda~,
José Hemédios Relo Augusto Jorge Faria Cardeal
e ()
2°. mec radiomontador Alberto Martins.
(Por despacho de 27 de Abnl
de 1961)

Regimento

de Cavalaria

nO

3

Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Março de 1961 por ter regressado do Comando Territorial
Independente do Estado da Indta o 2° sargento 2° meco
radiomontador João Pedro Cabeça Mart.ms,
(Po r despacho de 27 de Abri 1 de 1961)

Ouadro

de Amanuenses
Regimento

do Exército
de infantaria

nO

Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Março de 196J por terem regressado do Comando Terri
torial Independente do Estado da Indi a onde servi ram
Como destacados o lOs. s arg ntos do Q.A E . António
Carlos dlagas e Joaquim Fernando Soar s de Matos.
(por despacho de 27 de Abri l de 1961 J

Regimento

de infantaria

nO

6

Passaram a ser considerados nesta situação de de 28 de
1vIarçode 1961 por terem regressado do Com mdo Ter ri
torial Independente do Estado da Ind ia und
er iram
como dest.acado-s.
os lOs sargentos do Q A F. António
Pi res Ferrei ra e Frenei sco Carvalho .Iún ior
(Por despacho de 25 de Abl t L de 19f1l J

Ouadro

do serviço

Geral

Passou a ser consi de rudo nesta si tuação desd 28 de Mar
ço de 1961 por ter regressado do Comando Terri t.or i a]
Independente do E~t,Ado ri.. Indi a onde e rviu como d "
t.acado
O 2°
su rgen to ':0 lPtell"OJ)xningo" Paulo do A·
giment,o de infantaria nO I
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Passagem

a situação

de supranumerários

Uuadro da Arma de Infantaria
Pass?u.a ser considerado nesta situação desde 21 de A
brll de 1961 por ter sido nomeado para servir em re
forço a guarnição normal. da Provlncia de Angola nos
termos da allnea b) do artO 3°. do Dec. 42.937 de 22 de
AbrIJ de 1960 o l°. sargento de inf. Duarte Júlio AI
meida Mllltão
do Regimento de Infantaria nO. 7. Tem
como unidade incorporadora o Pegimento de infantaria
n>, 2
(Po" despacho de '29 de Abn l de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de A
bril de 1961 por ter sIdo nomeado para servir como
reforço a guarnição normal na Provlncia de Angola nos
termos da aI1nea rJ do artO 3°. do Oec. 42.937 de 22
Abrll de 1960 o l0. ~argento de Iní
José Augusto
Figueira
do Pegimento de mfantaria
nO. 8. Tem como
unidade tncorporadora o Regimento de Infantaria nO. 4
(Por despacho de '26 de Abri l de 1961)
Passou a ser oonsiderado nesta situação desde 21 de A
bri 1 de 1961 por ler sido nomeado para ser li r como
reforço a guarnição normal na Provlncia de Angola nos
termos da alínea c) do artO. 30. do Oec 42937 de 22
de Abril de 1960 o l0 sargento de inf
João Manuel
~rges
do Dep6sito geral de adidos Tem como unidade
lncorporadora o Reglmento de Infantaria nO. 15.
(Por despacho de 1 de Maio de 196t)
Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de A
bril de 1961 por ter sido nomeado para servir como
reforço a guarnição normal na Pro\lncia de Angola nos
termos da aIInea c) do artO 3° do Dec. 42937 de 22 de
Abril de 1960 o l0. sargento de inf. Manuel Gaspar,AI
ves do Regimento de infantaria n>, 13. Tem como Un i da
de incorporadora o Regimento de infantaria n>, 2.
(Por despacho de 1 de Mato de 1961)
Passou a.,er considerado nesta situação desde 21 de A
bri1 de 1961 por t r sido nomeado para se rvr r como
reforço fl guarnição normal na províncIa de lI_n~la nos
termos da allnea ) do artO 3° do Oec 42937 de 22 de
Abril de 1960. o l0, SArgento de inf. Francisco Antó
nio Lourenço, do Regimento Je .I.nfantarianO. 2 Tem co
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mo un i.dade inco rpo rado r a o Beg.iment.o de infantaria
7.
(Por despacho de 1 de ,\'faio de 1q61)

Sór-ie
nO.

Passou a ser considerado
nesta s i tuaç âo desde 21 de A
bri l de 1961, por ter s i.do nomeado para servi l' como
reforço a guarniç50 no nnal na Provrnci a de Angola nos
tennos da alínea C) do artO 3° do Dec. 42937, de 22 de
Abril de lQ60, o 1°. sargento
de inf.,
Adr i ano Augusto
dos Santos
do Patalhão
de caçadores
nv , 10. Tem como
unidade incorporadora
o Regime~to de infantaria
n').2.
(Por despaclio de 29 de Abri.! de 19611
Passou a ser considerado
nesta situaçio
desde 21 dp A
bril de 1961. por ter sido nomeado para servir
como
reforço a guarnição normal na Provjnc i a de Angola nos
termos da alínea c) do artO 3° do Dec. 42937, de 22 de
Abril de 1960 o l°
sargento de inf.
António'Ferreira
da Silva
da Car rei r a de Ti ro da Serra da Carregue ira.
Tem como unidade incorporadora
o Pegimento de infanta
ria n", 4.
Wor despacho de 26 de Abril de. 1961)
Passou a ser considerado
nesta SI tuação desde 21 de A
bril de 1961. por ter sido nomeado para servir
como
reforço a guarnição normal na Provlncia
de Angola nos
termos da alínea c) do artO 3° do Oec. 42937 de 22 de
Abril de 1%0
o l°. sargento
de inf.
José Joaquim
(',onçalves da Silva Cordeiro
do Regimento de Infanta
ria nO. 5. Tem como un i dade i.nco rpo r-ado r a o Regimento
de infantarid
nO. 2,
(POI' despacho
de 24 de Abnl
de 1961)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 6 de Abril
de 1961. por ter sido nomeado para servir
em reforço
a guarrri ão normal na Província
da 01l.n~, nos t.e rmos
da al jne a c) do ar tv , 3°. do Dec, 42937 de 22 de Abril
de lQ60. o 1°. sargento
de inf.
João Henriques Mendes
da Silva
do Instituto
Técnico MiliLar dos Pupilos
do
Fxército.
Tem como unidade incorporadora
o Regimento
de infantaria
n? . 1(Por despacho de 24 de Ab'-d de 1961)
ç

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 20 de A
b ri l de 1961, por tPI' sido nomeado para servir' em re
forço a guarnição
normal no Fst.ado da Indi a, nos ter
mos da alínea
c) dr) al't.°. 3° do llec 4?937
de 22 dp
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Abril de 1960 o 1°, sargento de inf. António Cardoso.
do Batalhão de raçadores nO. 6.
(Por despacho de 26 de Abn l de 1961)
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 20 de Abril de 1961 por ter embarcado para o Comando Terri
toria1 Independente do Estado da India onde vai servir
por lmposição em reforço a guarnição normal o 2°. sar
gento de inf. António Manuel oe Sonsa do Regimento
de infantar:ia nO. 1
(Por despacho

de

27 de Abrtl

de 1961)

Passaram a ser considerados nesta situação desde 19 de
Abrll de 1961 por terem embarcado para a 3a. Região
Mil itar onde vão servi r por imposição em reforço a gu
arnição normal os 2°s sargentos José da ilva Fran
c~sco Barata Simões António Venceslau Gonçalves Sengo
e os furriis Rogério
es Matos e Carlos Manuel Ba
rata, todos do Hegimento de infantaria nv , 2.
(Por despacho de 25 de Abrt l de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 18 de A
bril de 1961 por ter embarcado para a 3a. Região Mil:i
tar onde v ai servir por imposição em reforço a guarni
ção normal o furriel de inf. GRspar José CerqueIra do
Beg imen to de infantana nv , 2.
(Por despacho de 25 de Abnl
de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 21 de
Abri I de 1961 por terem embarcado para a 3a. região
Militar onde vão servir nas tropas de reforço aguar
nição normal
os
sargentos de infantaria
José
Mar r a Caria Canbo las Justino de Sousa Almenndo (]on
al es Co rreia Mário Veloso da Costa' Francisco Manu
el Plres da ilva José Soare de Almeida Damião Au
gus t,oNeve. e Oldemiro Fátima Teixei ra de Almer da,
os furriéis 1anuel António Rodrigues João dos Santos,
Franci o M x Carapuça Jo é Boino Bento e os 2°s.
sargentos João Martins Vieira Jo é Ferreira da CostA
e o 2°. argen to do ...aúde Horácio Ludovico Ferreira
todos do Begtrnen to de infantaria nO, 2.
(Por despacho de 1 de t{aio de 1961)

'os.

ç

Pa sar-an a se . cons ide rarlo nesta si tuaçâo d. e 21 ele
Abril de 1961 por terem ~mbarcado para a 3a. Região
Mi 1 i t.ar onde vão ser i I' n ax ropas de reforço a gua r-
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nição normal.
os seguIntes
2°s
sargentos
Ernesto
Vi
eira da Mota António Pega DIas Rato. Carlos
Gilberto
da COnceIção
Mota
António
Esteves
PereLra
António
Meneses Gaspar
António A Silva Valente.
José Lopes
e João Martins
Fialho de Moraa s todos do Beg iment.o de
:infantaria
nv , 4.
(Por' despacho de 28 de Abril de 1961)
Passaram
a ser considerados
nesta
situação
desde 21 de
Abril
de 1961, por terem embarcado
para a 3a. negi50
Mi l i t ar onde vão servir
nas t.ropas ele reforço
aguar
nição normal os 2°s. sargentos
de infantarIa
Fernando
dos Santos Agostinho.
Mário Gomes Moura Mário Antunes
da Fonbeca
João FranCISco
Guerreiro
Vasco Machado
Bernardo
e Laureano AntónIO das Dores Travaços
todos
do Regimento de .in Eantar ca n? , 7
(Por despacho de 3 de Mato de 1961)
Passaram
a ser cons i de rados nesta
si tuaç ão desde 29 de
Março de 1961
por terem embarcado
para a 3a Região
Mi l i t.ar onde vão servi r nas tropas de reforço
aguar
nição normal os 2°s. sargentos
de i nfant.ar r a Ânt.ónlf'
Augusto Ramaj al Farinha
Carlos Anlóni o dos Bpj S PI8
mantino Te i xei ra, e o Iur r.rel Manuel Joaquim Carola
todos do Regimento de Infantaria
nO. 4
(Por despacho de 3 de Maio de 1961,
Passaram
a ser considerados
nesta
situação
desde 25 de
Março de 1961
por terem embarcado
para a 38. Região
Militai'
onde vão se rvrr nas tropas
de re Io rço fi gl1ar
nição normal 08 2°1'. sargento"
eh, iu Ian t a ri a César
Artur de Sousa Gomes Ant.óni o Augusto
[li cardo Carlos
De 1 Negro Par ranç a , todos do Rpgimento oe in fnn t.ar in
nO, 14. (POI despacho de 1 de Mato de 19fil)
Passaram
a ser con s ide r-ados nesta
si t.uaçjio desde 27 ri
Abri l de 1961 por terem embarcado para o Comando T I'
r i to r i al Independente
da Gum~ onde \aO s e rv i r n as
tropas de reforço
a guarnição
no rma l Os 2°8 surgen tos
de infantaria
João António Bedonde i 1'0 Manu J -errei r-a
Manuel Godinho Mendes Gatt) Joaquim Core i Fi d Alme i da
José Rodrigues
e Alfredo
Pinto Cande ias
todos do H('
gimento de infantaria
nO. 15
(Por despacho de J de Malo de 1Rr,1)
Passou

a ser

con s i de r-ado

nf!sta

~i I\í\çfio o, ~dp 20 OP.
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bril de 1961 por ter embarcado para o Estado da lndia
onde vai servi r por lmposição
em reforço
a guarnição
normal
o 2°, sargento
de infantaria
Alcino Manuel Pi
res, do Batalhão de caçadores nO, 8,
(Por despacho de '27 de Abn l de 1961)

Quadro

da Arma de Artilharia

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 21 de A
bril de 1961 por ter svdo nomeado para servir
como re
forço a guarnição
normal na Província
de Angola, nos
termos da allnea c) do artO 3° do Decreto 42937 de 22
de ehril
de 1960 o 1°, sargento
de Artilharia
Fer
nando LUIs Maria de Araújo
do Regimento de artilharia
ligeira
nO, 5- Tem como unidade incorporadora
o Reglmen
to de artilharúR
nO, 1
(por despacho de 1 de Maio de 1961)
Passaram a ser conslderado~
nesta situação
desde 21 de
M~r90 de 1961_por
terem embarcado para a 3a, Região
M1.1Itar onde vaO serVIr nas tropas de reforço
aguar
mçao normal o 2°, sargento de Arta. Joaquim do Carmo
Ascenção e os furriéls
Manuel Benavente Neves Octáv1.o
José Horta e António Piedade dos Santos
todos do Re
gimento de artilharia
ligeira
nO. 1
(Por despacho de 1 de Maio de 1961)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 23 de Abril
de 1961 por ter embarcado para a 3a. Região Militar
on
de \aJ servir nas tropas de reforço a guarnição normal
o furriel
de Acta. Marcelino Maria Valério
(Por despacho de 1 de Maio de 1961,
Pa ..sou a ser considerado
nesta ..,1t.uaç ão desde 12 de A
br.i 1 de 1961 por ter embarcado para a 2a. Regi ão Aérea
indo fazer parte dum pelotão de defesa imediata.
Este
sargento fica em diligencia
na Força Aérea d,,:sde a da.
ta de embarque
o 20. sargento
de artdhana.Joaq~lm
Rodrigues Canário Ro~ado do Regimento de artIlharla
ligeira
nv • 3.
IPor despacho de '25 de Abril de 1961~
Passou a ser con ide rado nesta si tuaçâo desce 21 de A
bri I de 1961 por te!' embarcado para a 3a. I'!gião ~i~i
t ac
onde vai servir nas tropas de reforço ~ guar':l1çao
nOTTllal, o 20. sargento de ArtilhRria
Aníbal Pe re i r a do
Peglmento de artilharia
pesada n>, 3.
(Por desp.·cf o -le t de Maio de 1961)
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 25 de
Abril de 1961, por terem embarcado para a 3a. Região
Mili tar onde vão servi r nas tropas de reforço aguar
nição normal os 2°s. sargentos de artilharia
António
Mourão de Sousa, Manuel Araújo dos Santos e Elp1dio
Ferreira Alcantara
todos do Regimento de Artilharia
Antiaérea Fixa.
(Por despacho de 1 de Maio de 1961)

Quadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 20 de A
bril de 1961. por ter sido nomeado para servir em re
forço à guarnição normal no Estado da India no~ termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937. de 22 de A
bril de 1960 o 1°. sargento de engenharia Ventura Vaz
da Escola Prática de Engenharia.
(por despacho de 26 de Ab"i l de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de A
bril de 1961 por ter embarcado para a 3a Pegjão Milj
tar (S. Tomé'e Principe) onde foi servir nas tropas de
reforço a guarnição normal o furriel de Fngenhar-i a
Tr ans, Armando da Fonseca Perei ra do tlatalhão de te
legrafistas.
(Por despacho

de

1 de Mato de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 20 de A
bril de 1961 por ter embarrado para o Comando Terri
torial Indepen~te
do Estado da India onde vai ser
vir por voluntariado em re fo rço a guarm ção no rmal o
furriel de Engenharia Trens,
Victor Tomás Bami res da
Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmlssões.
(Por despacho de 27 de Abn 1 de 1961)

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Mar
ço de 1961 por ter embarcado para a Prov1ncia de An
gola como reforço ii guarnição normal por imposição o
2°. sargento 2°. meco Vi at rodas Afonso An turies Henri
ques do Regimento de infantaria nO. 14
(por despacho de 28 de .4bnl de 196t)
Passou a ser conside!"(\oo nest.a ~itnR.ç('io
oeso!."21 oe 1\
bril de 1961 por ter embarcado para a Prov1ncia de

3a
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Angola como reforço
a guarnição
norma] por mipos i ào
o 2°. sargento
meco vi it . rodas
José Carvalho
Lade i ro
do Regimento de artilh
ria ligeira
nO. 4. Tem como uni
dade mobilizadora
o Regimento de infantaria
nO. 7.
ç

Passou a ser considerado
nesta
s{tuação
de~de 21 de A
bril
de 1961 por t r embar~ado para a Prov1ncia
de
Angola
como reforço
à guarnição
nOlmal por imposlção
o 20 sargento
!'icc.
1at rodas Jo.,;é Lindo Homem da Esco
la Prática
de J:.ngenharia.
Tem como unidade mobilizado
ra o Regimento de lnfantaria
nO. 2.
Passou a ser cons1derado
ne ta situação
desde 21 de A
bril
de 1961 por ter emban ado para a ProvlnLia
de
Angola em reforço
po r rmpo si cão o 2°. sarg n t.o Mel
viat.
odas Lurs Pinto Leal
do R gimento de Infantaria
n>. 15, (por desp-acho de 2' dp. Abril
de 1961)

•

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 6 de Abril
de 1961 data ,em que ~mbar~ou para a 3a. Região Mil1tGr
onde
a r ser"! r p r impo lção em reforço
a guarnição
nom 1 o 2°, sargento
Mel' viat
roda
Manuel Rodri
gue,> Lourenço
do Regimçn:co de in fantari a nv, 16.
Passou a ser consider
do nesta sttuação
de~de 21 d A
bril
de 1961
pOI' ter embarcado
para a Prov rnc i a de
Angola
COl'lOreforço
fi guamição
normal por ImposiçãtÍI
o 20
argento meco vrat.. roda
Manuel da Silva Ribei
ro do B gim nto de Ca alaria
nO. 7. Tem como unidade
mobi Li eadora o Reglm nto de artilharia
li.ger ra nO 1 •
Pu

ou a
r on id rado n ~ta
ituação
de de 21 d A
br 1 d 1961 por ter embarcado
para a Pro ln~ia de
Angola por Impoai ção come r forço. o furriel
radi omon
tador Fi l ip Jerónimo Fonte
d Olivf>lr
Telha do R
gim nto de
rtilhana
ligeira
nO. 3 Tem como unidade
mobilizadora
o Regimento de infantaria
nO. 2.

Pass u a ser

on rderado nesta
ituação
desde 21 d A
hm I de 196
por ter embarcado
para a ProYlnci 8 d
Ango lu em reforço
gual'l11ção norma] Io impos i
fur r-i el me • H t roda
.João R 1 'as Con"'t ant no do
Be
d infont fia nO 2·A unldfld~ rr.~biIJZ dora
o
.. de paclw de
Maw de 1901)
çãô

'f
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Quadro

do Serviço

Geral

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 21 de Abril
de 1961, por ter embarcado para a provínc~a
de
Angola como reforço por imposição,
o furriel
cornetei
ro, Manuel João Lopes Pouca Roupa, do Regimento de in
fantaria
nO. 11. Tem como unidade mobilizadora
o Begj
mento de infantaria
nO, 2
(por despacho de 4 de Mato de 1961.)

III

PROMOÇOES

SAPCENTOS fi (UAaD

PERMNEN1V.

Armas e Serviços
Regiões

Militares

e Comandos

Territoriais

Independentes:

Artilharia
sargento
de Artilharia
o 2°. sargento
Felizberto
Mnn!z
Rettencourt
do Quacte l General do Conando Te r r t.or i a],
Independente
dos Açores. Vence pel~ verba 'Pessoal
de
nomeaçjio vitalícia
além dos Quadros •
, . (por despacha de 1. de Mato de 1.9fit)

)0.

Escolas Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades:

centros

I n f an t a r i a
Escola

Prática

de Infantalia

2°, sargento
de infantaria
o furriel
Candioo .Ion as d1l1
nangane Timane
contando
a antiguidade
de sde :n rI
~,~arço de 1961 data a parti r da qual t.em direi t.o Hi")d
vencimentos
do novo posto.
(Por despacho de 5 de Maio de 1961 J
Furriéis
de infantaria
os lOs. cabos Horácio Manuel
Barrigas
Rodolfo !Valentim Ol i ve i ra Serafim Soares da
Costa, José Manue 1 Fe rre ir a Gaspar
Ab l i o de .Ie sus
(have's
Franc i sco Alves MingFl J01-1é de Bar-ro-i Rodri
gues e José António Cl0!l1e~ todos da L('o) a P1'úti r-a oe
Infan tari a e João LU1S de OH vei ra, Manuel Nune« dos
í
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Santos António Jesus Mala. João da SIlva Vieira An
tónlO Ramos Acácio. todos do Regimento de Infantaria
nO. 11. Contam a antiguidade desde 1 de Maio de 1961
data a partIr da qual tem direlto aos vencimentos do
novo posto. Vencem pela verba Pessoal dos Quadros
Aprovados por Lei
(,por despacho de 5 de Mato de 1961)

Regimento

de infantaria

nO

l°. sargento músir.ode la. classe executante o 2° sargento
músico de 2a. classe executante no instrumento de Bom
bard.ino Joaquim Manuel Batista do Regimento de In fan
taria nO. 12 contanQo a antiguidade desde 1 de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(Por despacho de 5 de MaIO de 1961)
Fu r r-i.é i s de infantaria,

o~ lOs. cabos José da Silva,
Mart.i nho da Silva e Manuel António V~r1.ssimo Oireit
nho contando a antiguidade desde 1 de Walo de 1961
data a partir da qual tem direito ao vencimentos do no
vos. postos Vencem pela verLa Pessoal dos quadros
aprovados por le' .
(Por despacho de 4 de MalO de 1961)

Regimento

de Infantaria

nO

2

Furrléi de in fant.ar-r a o s 1.<' cabos Dt.amantino Velez
Ca aca do Regimento de infantaria nO. 2 Arma~do de
Sousa Gonçal e e Aníb 1 Lourenço de Sousa do Reglmen
to de i n f'ant ar-ia n • 11 [anue Lf us ana CordeIro
.Jo
'>é- Gonçalves da Cruz SIlvio Gomes e Antól1io José SI
mões dos ReIS todos do Jlegimento de infnntnna nO, 12
Contarr a antiguidade desde 1 de MaIO ,de 1961. data a
partir da qual tem direito aos venca men tos do no vo
posto. Vencem pela verba Pessoal dOH ()uadros Aprova
dos por Lei .
(Por despacho de 4 de Alma de 1961 J

Regimento

de infantarIa

nO

3

l°. sargento de infantaria
o 2(). sargento ". tóni() A~lIJlsO
Ouri ves contando
a an t i g'n' dade ~es~le 21 ele Ma~ço de
1961 data a partir
da qual tem rhrelto aos venclmen:os
do novo posto. Vence pcl o. vp.rna Pessoal de nomeaç ao
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vi tal íC~ a al ém dos quad ros .
(Por' despacho de 26 de Abri 1 de 1961.)

20• sargento
de infantaria
o furriel
Altino
de Sousa
Co r re i a, contando
a antiguidade
desde 31 de Março de
1961, data fi partir
da qual tem direito
nos venc imen
tos

do novo posto.
(Por despacho

de

24 de Abri l de 1.961.)

Furriéis
de infantaria,
os las. cabos Hernârri da Concei
ão Co l aço
Olivério
da Pi ed ade Santana
e Antón'o
Bnídjo Ventura,
contando
a antiguidade
desde 1 de Maio
de 1961, data a parti r da qual tem di rei to aos venci
men to s do novo posto.
Vem-em pc La v e rha
Pessoal
do
quadros aprovados
por Lei .
(po despacho de 4 de Mato de 19':;1)
ç

Regimento

de Infantaria

n°, 5

Fu r r i ái.s de infantaria,

os la . cabos (lei tor Martin
Serafim
Teixeira
contando
a antiguidade
desde 1 de
Maio de 1961 data a partir
da qual tem direIto
ao
vencimentos
do novo posto.
Vencem pe l a verba
P. '3081
dos quadros
aprovados
po r Le i .
(Por despacho
de 4 de Meu O de 1961. J

Regimento

de infantaria

nO

6

Furriéis
de in Fant.a r-i a os 1<>13. cabos Frenei
o Azevedo
Fernandes
e .Amérjco Alípio
Fe mandes
contando
a an
tiguidade
desde 1 de Maio de 1961 data a part
r da
qual '
1 to
aos venc-i men to do novo po O
'en 'em
pela \{!rL~ Pe soal do' 018d1"OS aprovados
por LeI
(Por despacho
de 4 de Maio de 1961)

Regimento
Furriéis
de infantaria
Ferreira
e Arlindo
da
fantaria
na. 7 Anlbal
Ne1va António Adriano
Lavareda
e Maximiano
Pegimento de .infantana
de 1 de Maio de 1961
aos vencimentos
do no
soa1 dos Quadros apro
(po r despacho

de infantaria

nO

7

os lOs. cabo
Beinaldo
Carreira
Itilv8 Meira. do Regimento d ln
Alves Vi e i ra Humberto F mande
d Ca8tro Tavares
João paulo
do Na cimento Coor;ta todo
do
nO 6. Contll'll a ant'lguido
'e des
da a a partir'
da qual têm dir i to
o po to Vencem pelas verba
Pe
adas por Lei •
de II de Maio de 1.961.)
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Regimento

de infantaria

nO

8

Furr i ái s de in Fant.ar-i a os 1. s, cabos, João Ferreira Pe
reira Manuel .Ioaouirn T erre i ra da Flocha Antóllio Lopes
e José Antón:io de'Sá. Contam a antiguidade desde 1 de

Mala de 1961 data a IJartir ela qual tem direi to aos
vencimentos do novo posto Vencem peja verba 'Pessoal
dos quadros aprovados por LeI
(po r despacho de 4 de Mato de 1961)

Reelmeflto

de i n lantar

t

a nO

10

Furriéis de infantaria
os lOs. cabos João Batista Ci
priano Barnalé de Me I o António Joaquim Pastaneira
Sietra António da Sil a Pereira Ernesto Romão Vlcen
te e Fr-anca sco ~'endes Me squ i ta. ('pntam a an t i gu i dade
desde 1 de Maio de 1961. data a parti r da qual tem di
rejtn a s vencimentos ()novo posto. Vencem pela verba
Pessoal dos quadros apro ados por Lei .
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)

Reglmen to de Infanta

ri a

nO

11

l°. sargento de infantaria Q 2°. sargento Filipe Gomes Re
belo c:ontando a anti guidade desde 24 de Abri] de
1961 dota a partir da aual tem di reito ao. venr.imentos
do novo posto. Encontra" se no Estado da Jndja na s'
tuação de reforço a guarnição normal
(Por despacho de 29 de Abri l de 1961 J

Regimento

de infantaria

nO

13

Furriéis de infantaria os lOs. cabos Francisco da Con
ceição Monteiro Amaro de Sousa Pinto AntóniO Neves
Teixeira .José Mário Pinto LUIS Ledo Rodrigues Alv~s
e Eduardo Viana. ('..antam
a antiguidade desde 1 de Ma~o
de 196] data a par-t i.rda qual tem direito aos venc i
mentos dos nO\05 postos. Vencem pela verba Pessoal
dos quadros ap rovado s por Lei .
(Por despacgo de 4 de Mato de 1961,

Regimento

de Infantaria

nO

14

Fi.
FUrriéis de in I'ant ar.i () 1°<; cabos Abel F1I!sp.c:a
e iredo e Alvaro md 19l1P.S
do Ikgimento de 1nfan~arIft
n . 14 João fi i~ • Pin e .Io aqujm Marques da SIlva

2B?
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do Regimento de infantaria nv , 12. Contam a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961, data a partir da qual tem di
reito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
"Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)

Reeimento

de infantaria

nO

15

FUrriéis de infantaria, os lOs. cabos Manuel Joaquim Fer
reira Romão e José Luís de Jesus Varanda, José António Lopes. todos do Batalhão de caçadores nO. 8. Contam
a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a rartir da
qual tem direito aos vencimentos do nmvo posto Vencem
pela verba "Pessoal dos ().tadrosAprovados por Lei .
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)
Futriéis de infantaria
os lOs. cabos Viriato Correia
Gonçalves José Joaquim Besouro Duarte Armindo de AJ
meida Rui Camelo Trindade
José Cabaço Di ogo, e José
da Silva Ventura todos do Regimento de infantaria nO
15 e Mário Vieira Gonçalves e Fernando da Sr l va Aran
tes do Reg~mento de infantaria nO. 8 A io da Silv8
Mart.ms Rodrigues
do Batalhão de caçadores nv , 9 Cem
tam a ant.i.gui
dade desde 1 de Maio de 1901 data a par
tlr da qual tem direito aos vencimenLos do novo poc;to.
Vencem pela verba Pessoal dos quadros aprovados por
Lei.
(Por despacho dp I( de Mala de 19{)1)
Furriel de m fant.ar-i
a. o 1°. cabo Vug1lio Antón10 [riu
dade Barbado
do Rat.a l.hão d caçador-es n? 8 con an do
a anui.gu i.dade desde 1 de Maio de 1961 data a p ar-t.i
r
da qual tem dr re i t.o aos venr imen t o s do novo posto
Vellce pela verba Pessonl de nomeação \ltaJ1 ia al~m
dos ( iad ros •
(PaI despacho de 4 de Mato de 1961)

Regimento

de Infantaria

nO

1S

l°. sargento de infantaria o ?o. sargento Rg1dio lidoro
de Sousa do begimento de infantaria nO. 12 conLando a
ant:iguidade desde 21 de Março de 1961 data a partir
da qual tem direito aos v ncimento do novo posto. V n
ce pela verba Pessoal dos quadros aprovados por Lei
(Por despacho de 19 de Abri l de 1961)
Furriél s de infantaria,

os lOs. cabos Vilar

~10TlU

1 da
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Conceição Pires. Elvino José Raposo Cabaceira e ~ogo
Rosado Leão todos do batalhão de caçadores nO. 8, contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vencem pela verba 'Pessoal dos quadros aprova
dos por Lei'.
(por despacho

de

4 de Maio de 1961)

Ratai hão independente

de infantaria

n°

17

l°. sargento de infantaria o 2°. sargento Luís de Medeiros
Júnmor do Batalhão independente de infantaria nO. 18,
contando a antiguidade desde 21 de Março de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros
(Por despacho de 26 de Abril de 1961)

l°. sargento de infantarià

o 2°. sargento Rui César Rodri
gues da Silva contando a antiguidade desde 21 de A
bril de 1961 data a partir da qual tem direito ao~
vencimentos do novo posto Continua na situação de dis
ponibilidade
(Por despa<:'ho de 26 de Abri l de 1961)

Batalhão

independente

de infantaria

nO 18

20. sargento de mfantaTl.R o furriel José Roberto Ferrei
r-a (',ornescontando a ant.a gu idade desde 31 de Março de
1961 data a part i r da qual tem di reito aos vencimen
tos do no\o posto
(Po r despacho de 24 de Abnl
de 1961)

Oatalhão

mdep endente

de infantaria

n(l 19

Furr-ie l de infantaria 0]°
caboJo'SéMiguelNimes
con
t ando a an tiguidade desde 1 de Maio de 1961
data a
partir da qual tem direito aos vencimentos de novo
posto. Vence pela verba
Pessoal dos Quadros aprova
dos por Lei
(Po r despacho de 4 de Mata de 1961)

natalh30

de caçadores

nO

Furriéis de infantaria. os lOs. cabos João de.Al~eida
Nunes e José Rihe i ro Garraio contando a ant1guldade
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desde 1 de Mala de 1961, data a partir
da qual tem di
rei to aos venrimentos do novo posto. Vencem pela verba
"Pessoal de nomeação vi t.al jc i a além dos Quadros' •

(Por despacho
Batalhão

de 5 de ~aio de 1961)
de caçadores

nO

5

Purriéis
de infantaria
os lOs cabos João Machado Ferreira
José António Esteves.
Manuel Ramiro Gonçalves,
Inácio Martins Cereja. António Manuel de Sá José Ren
to Dias
Gilberto
Ambrósi o Batista
e Manuel da Costa
Martins
contam a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do
novo posto
Vencem pela verba Pessoal dos quadros a
provados por LeI .

(Por despacho

Batalhão

de 4 de Maio de 1961)

de 8açadores

nO

6

Furriéis
de infantaria
os lOs. cabos Albertino
da Silva
(Àlamote
Henrique Nunes Lélé
João Cardete Cabaço e
FranCiSCO Gregório Mendes contando a antiguidade
des
de 1 de Maio de 1961 data a partir
da qual tem direi
to aos venc imen tos do novo posto. Vencem pela verba
Pessoal dos (uadros aprovados por Lei
(Por despacho de 4 de MatO de 1961 J

Batalhão

de caçadores

nO

10

Purriéis
de mfent.er-i a os JOs. cabos Albino de ESPl n to
Santo Peixoto Pi.n to Cl emente Pat i s t.a Fernandes e Au
gusto LUj s Fernandes
contando a antiguidade
desde 1
de Maio de 1961 data a partir
da qual tem direito
aos
vencimentos
do novo pos t». Vencem pe l a verba
Pessoa]
dos quadros aprovados por Lei .

(Po r despacho

de 4 de A!aio de 1961)

Arti Iharia
Escola Prjtlca
I?

de Artilharia

sargento
de art.i Ihara a o 2° sargento
Leopoldo Maria
do Amaral
do Regimento de ar t i Ih ar i a ligeira
nO 2
coutando a antiguidade
desde 20 de Março de 1961 data
a partir
da qual tem ct, relt"l aos venr iment.o s do novo
posto. Vence pela verba pessoal de nomeação vi t al j c.i a
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além dos Quadros .
(Por despacho

Regimento

de 27 de Abril

de artilharia

de 19fi1)

ligeira

nO

l°. sargento de artilharia o 2°. sargento Jo~é Santiago
Venáncio contando a antiguidade desde 20 de Março de
1961 data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba Pessoal de nomeação
vicaljci a além dos Quadros".
(por despacho de 27 de Abril de 1961)
Regimento

de artilharia

ligeira

nO

4

Furriéis de artilharia. os lOs. cabos José da Conceição
Martins José Correia Pereira dos Santos José Faria
dos Srultos e Virgllio Baltazar do Nascimento Cardoso
contando a antiguidad~ desde 20 de Abril de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vencem pela verba, Pessoal de nomeação vitallcia
além dos (À.1adros·'
(Por des vacho de 1 de Maio de 1.961)
Repimento

de arti

Iharia

de costa

·1°. sargento de artilharia

o 2°. sargento Américo Tavares
r~ada, do Regimen to de artilharia antiaérea fixa. con
tando a antiguidade desde 20 de Março de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros •
(Por despacho de 27 de Abril
de 1961)

Furriéis de ar t i lhar i a os lOs. caho'l .Io aqu im Gonç:11 ves
Fernandes, do Regimento de arti Ihar.i1'1 lige-ira nO. 1 E'
Manuel Lobo de Carvalho do fleg;mento ele artilhllr!a
antiaérea fixa contando a roltiguidade desde 20 de A
bril de 1961 data a onrtir da crual tem direlt0 a0
vencimentos do novo p~sto. Vençe~ rela verba pes~nal
de nomeação vitalícia além dos 1)ladros .
(Por despacho

Batarla

índerendente

de 1 de MaIO de 19111)

de defesa

de cost~

~~

Furriel de ar t.i lhari
o l0. cabo ~'l'Inl1p.l Fer r ira Alemão
contando a ant.igu i dade desde 30 de Março de 1961. data
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a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos (uadros".
(por despacho de 'U de Abri L de 1961)

nataria

de artilharia

de guarnição

nO.

l°. sargento de artilharia, o 2°. sargento Manuel Potelho
contando a antiguidade desde 13 de Março de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Qusdros".
(po r despacho de ~6 de Abril
de 1961)

Cavalaria
de saval ar i a n°. B

Regimento

2°. sargento 2° mecânico viaturas lagartas e espeClalS,
o furriel João Domingos Gomes, contando a antiguidade
desde 30 de Abril de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 2 de Maio de 1961)

GrUDo divisionário

de carros

de combate

2° sargento 2° meco viat. lagartas e especiais, o furriel
José Alfredo Cassiano Pastor, contando a antiguidade
desde 30 de Abril de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posbo.
(Po r despacho de 2 de Maio de 1.961)

Engenharia
Regimento

de engenharia

n°. 2

2°. sargento 2° meco viat. rodas, o furriel João Carlos
Bastardo, contando a antiguidade desde 30 de Abril de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do Hovo posto.
(Por despacho de '2 de Maio de 1961)

Servico
Escola

de Administração
Prática

~ilitar

de Administr~ção

~i I itar

3a. Série

ORD[~ DO EXERCITO

13

tio.

287

•• ***************************************.**************
Furriéis do S.A.M., os lOs. cabos João José Oliveira
Crespo, Joaquim Mota Capão, do 2°. Grupo de companhias
de Administração Militar, Joaquim Pedro GaIvão Rento,
do Begimento de infantaria nO. 16, José Manuel Monteiro
do I? Grupo de companhias de Administr.ação Militar,
contando a antiguidade desde 30 de Abril de 1961, data
a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos (uadros",
(Por despacho

de 30 de Abril

2°. Grupo de companhias

de 1961)

de Administração

Militar

Furriéis do S.A.M., Teófilo José Lança Milho Raposo, e
Sílivio Afonso Martins, contando a antiguidade desde 30
de Abril de 1961. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Q1adros".
(Por despacho

de.l)

de Abril

de 1961)

•

Serviço

de ~aterial

Companhia

divisionária

de manutenção

de material

l°. sargento de artilharia, o 2° sargento Adriano Fernandes Martins, contando a antiguidade desde 21 de Março
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 27 de Abril de 1961)

Órgãos de execucão

dos serviços

Estabel ecimentos

Mi I itares:

Estabelecimentos

de Instrução

e outros

ele~entos:

Escola r,'ilitar de Electromecânica
2°. sargento de infantaria, o furriel Carlos Manuel Barata, contando a antiguidade desde 31 de Março de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Po r despacho de 24 de Abri l de 1961)

Centro de instrução
l0. sargento de infantaria

de Dperações

Es~eciêi~

o 2°. sargento João BaLista
Ferreira, contando a ant:igui dade desde 24 de Março de
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19b1, data a partir da qual tem direi to aos vencimen
tos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal dos qua
dros aprovados por Lei".
(Por despacgo
de '29 de Abri l de 1961)
2°s. sargentos de infantaria, os furriéis Arlindo Sousa
da Silva e José Luís de Bastos, contando a antiguidade
desde 31 de Março de 1961, data a partir do qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de '24 de Abril
de 1.961)
Centro

de instrução
de Sargentos
de infantari
a

Milicianos

l°. sargento de infantaria, o 2°. sargento Francisco Arnal
do Gaspar Gonçalves, contando a antiguidade desde 24
de Março de 1961 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal
de nomeaç ão vi tal ícia além dos Quadros".
(Por despacho de '26 de Abri l de 19fi1)

suuranuaerár

l cs:

NO U I t r am a r :
3a

Rep-ião

Militar

l°. sargento de infàntaria, o 2°. sargento Francisco Maria
Pranco
contando a antiguidade desele 8 de Março de
1961 data a par'tir da qual tem di rei to aos vencimen
tos do novo posto
(Por despacho de 26 ele Abri l de 19(1)
l°. sargento de infantaria, o 2°. sargento José Paulo Ca
rapinha Ch amo rra contando a antiguidade desde 8 d '
Março de 1961 data a parti r da qn al tem di rei to ao.
vencimentos do novo posto.
(por despacho de <>ri de .4br'i 1 de 1%1 )
2°. sargento de engenharia o 2°. sargento graduado, Daniel
António Po rgi.nho cont ando fi ant.igu i naele desde 31 ele
Março de 1961. data a partir ~H ~uRl tem direito ao
vencimentos do novo posto.
'(Por despacho de 24 ele Ahrtl
de 196t)
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Constantino, contando a antiguidade desde 30 de Abril
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de '2 de Maio de 1961)
20 sargento 20 meco viat. rodas, o furriel, João Alexandre dos Santos, contando a antiguidade desde 31 de
Abril de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 2 de Maio de 1961)
20s. sargentos de artilharia, os furriéis Manuel Pires
Carreiro e Custódio António Mé Mé, contando a antiguidade desde 31 de Março de 1961, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do noVo pose..
(por despacho de 24 de Abril de 1961)
FUrriel de artilharia, o 1° cabo Carlos Alberto Simão,
contando a antiguidade desde 8 de Março de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de '25 de Abril de 1.961)
4a

Região

militar

lOs. sargentos de infantaria. os 2°s. sargentos, Armando
de Rrito e Virgílio Pereira dos Santos, contando a antiguidade desde 8 de Março de 1961, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(po r despacho de 26 de Abri l de 1961)
20. sargento de engenharia, o furriel Manuel Caetano Pires
contando a antiguidade desde 31 de Março de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de '2.4 de Abril de 1961)
Furriel de cavalaria, o 10 cabo Francisco António Pedro
Saldanha, contando a antiguidade desde 8 de Março de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(Por despacho de 3 de Maio de 1961)
Furriel de artilharia,
contando a antiguidade
a parti r da qual tem
pos to. (Por despacho

o l° cabo Jaime Franrisco Maia
desde 20 ~e Abril dp 19h1 data
di rei to aos vencim ·'!tA' '" do novo
de 4 de Mn; f) dp. 1961 J
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Furriel do S A.M., o 1° cabo José Oliveira Barão, contan
do a antiguidade desde 30 de Abril de 1961. Deve ser
convocado da situação de disponibilidade.
(po r despacho de 4 de Paio de 1961)
Furriel 2° artífice-seleiro-correeiro.
o furriel graduado Jorge Branco de Morais, contando a antiguidade des
de 27 de Março de 1961, data a partir da qual tem dif
reito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 25 de Abri l de 1961)
Comando Territorial
da Guiné

Independente

Furriéis de artilharia
os lOs. cabos Benjamim Santana
Franganito e João José Grilo Borrego, contando a anti
guidade desde 20 de Abril de 1961 data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)
Comando Territorial
Independente
do Estado da India
2° sargento de infantaria o furriel Amaro Carlos Martins
da Silva. contando a antiguidade desde 31 de Março de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 24 de Abri l de 1961)
2° sargento 2° meco viat. rodas o furriel Manuel Baimun
do Marcos. contando a antiguidade desde 31 de Março de
1961 data a partir d3 qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(Por despacho de 2'5 de Abril de 1961)
Furriel de artilharia
o l°. cabo Luís Gonzaga da Silva
Leandro, contando a antiguidade desde 20 de Abril de
1961 data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de 29 de Abril de 1961)
Comando Territorial
Indeoendente
de r.lacau
.
Furriel de cavalaria

o]

0.

cabo FlTiíl
io Cervan tes Júnj or
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contan~o a antiguidade desde 8 de Março de 1961, data
a part i r da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Por desp-acho de 28 de Abri l de 1961)

Comando

Territorial

Independente

de Ti.or

l° sargento de infantaria, o 2° sargento Francisco Sapata
Ramalho contando a antiguidade desde 8 de Março de
1961 data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
de 26 de Abri l de 1961)

(Por despacho

FUrriel de cavalaria. o l0. cabo Francisco Quintano Freire
contando a antiguidade desde 6 de Março de 1961 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de ?5 de Abril de 1961)
8AREm)S

Comando

Territorial

00

WAOflJ IE CTh1PLEMFN1O

Independente

do Estado da India

Regimento de Infantaria nO. 1
(Compa Caç da Estremadura)
2° Sargento miliciano
o fur ri e l miliciano
António
Manuel Rebocho Gregório contando a antiguidade desde
28 de Fevereiro de 1961 e com direito aos vencimentos
do novo posto desde a mesma data.
(por despacho de V de Abril de 1961)

Regimento de Infantaria n° 5
(Ag ruo Afonso de Albuquerque)
2°s. Sargentos milicianos
os furriéis milicianos,
Manuel António Tecelão da Mata José Júlio Martins
Pardal. João Sin fréni o Valentim e Júlio Martins Bal t azar
contando a antiguidade desde 28 de Fevereiro de 1961 e
Com direi to aos vencimentos do novo posto desde a nesma
data,
(Por despacho de V de Abri l de 1961)

Regimento de Cavalaria
(Esq de Peconhecimento

nO
n°

6
2)
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Regimento
(Bataria

de.artilharia
de Artilharia

ligeira
nO. 3
de ~vora)

2°s. sargentos milicianos,
os furriéis milicianos,
Manuel Joaquim Bonzinho, Fernando Amaro Cirurgião,
contando a antiguidade desde 28 de Fevereiro de 1961
e com direito aos vencimentos do novo posto desde a
mesma data.
(por despacho

Comando Territorial

de ';t) de Abri L de 1961)

Independente

de Timor

Data I hão de caçado res nO. 8
(Companhia
de caçadores
destacada
em Timor)
2° Sargento miliciano, o furriel miliciano, António
Manuel Afonso, contando a antiguidade
desde 28 de
Fevereiro de 1961 e com direito aos vencimentos do novo
posto desde a mesma data.
(por despacho de ?O de Abril de 1961)
2° Sargento miliciano, o furriel miliciano, José de
Oliveira Duarte, contando a antiguidade desde 29 de
Fevereiro de 1960 e com direito aos vencimentos do novo
posto desde 1 de Fevereiro de ]961.
Regimento
de infantaria
nO. 16
(Compa de caçadores
destacada
em Timor)
2°. Sargento miliciano o furriel mi lici ano, Gualdemiro
José de Carvalho Lopes
contando a antiguidade desde
29 de Fevereiro de 1960 e com direito aos vencimentos
do novo posto desde 1 de Fevereiro de 1961.
Pessoal

Ci vi I

Graduado no posto de 2° sargento. nos termos do art.v , Ú
nico do Decreto nO 31495 de 1 de etembro d 1941
desde 27 de Março de 1961 o Operário artífice de munições n? 1175 Manuel Neto Luf s , da Fábrica Mi liter
de Braço de Prata por ter sido nomeado por imposição
nos termos do II 2 do artO 24° da Lei de 1960 de 1 de
Setembro de 1937, para prestar serviço no Estado da
Indi a na situação de reforço :.t b"lIarniÇo no rmnl ,
(Por despacho de 7 dI'! l1arçl) de 19r;1)
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I~ COln~ACOES E TRAHSFEnE~CIAS
SARCiENlDS

rn (JJATro PFTh1~E1\'TF

Armas e Selvlr.os:
ninlstirlo

do Exircito

Di reccões e Chef i as dos ServI ços e out ros O rgãns
~a dependencia
DI recção do Servico

do Ajudante

de Pessoal

Gener~1

do ~!inistérlo dI')Exérci to •

2g sargento de infantaria
Francisco
António Si 1va " .Io
SP .Ioâo de Sousa do !ie~imento de infantaria
n= , 11
devendo ser considerados
nesta situação
desde 28 de
Março de 1961. Vencem p a verba Pessoal dos quadros
aprovados por LeI
(POI" despacho
de 8 de Maio de 19(1)

2°. sargento

de ar ilharia
.Io rge da Conceição Monte z
do Pegímenro de artilharia
ligeira
nO 1 Vence pele
Pessoal de nomeação vi tal íCl a além dos l)iadros .

2° sargent,o de caval ar i a Dormngos da Conceição SCIJ1tos
da 4a. Região Mi l i t ar
devendo ser considerado
nesta
situa<.;íio desde 7 de Abril de 1961. Vence pela verba
Pessoal de nomeaçâo vi t.al j r i a além dos l)iadros
(Por despacho de ~ de Maw de 1961)

Na

4epc:nlo"c::i a do Qu~te'
DI recção do Serviço

CCcst'\"c ~r81

de Intendencia

I" sargento

do Q.A.E
António Pires Ferrei.ra
do Rel,-ri
mento de infantari
a nO. 6. Vence pel a verba
Pessoal
de nomeação vi t.al j ci a além dos Oladros .
(Por
despacho de :(9 de Abn l de 1961 J

Na dependencia
Chefia rto Serviço

dI')Ylce Chefe do Estado Maior
de ~ecanhecimento

das Trar~Wlss~es
t

de engenhn i fi t, an I~~S"0PC; r!PHr ( " rord5,o
dos Santos
do Bat.c l hi o ele Te'P~'rafI"tas
-ievcndo ser

2° sargent.o
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consideraào nesta situação desde 28 de Março de 196.l
por ter regressado do Comando Territorial Independente
do Estado da Indiao Vence pela verba 'Pessoal de nome
ação vi t al.rci a além dos Ouadros:
(Por despacho de 25 de Abri I de 19(1)
Di rsccães
Di recção

das Armas e Serviços
da Arma de Transmi ssães

2° sargento de infantaria José Ribeiro [):mtor do Pegi
mento de infantaria nO 1 devendo ser considerado nes
ta situação desde 28 de Março de 1961. Vence pela ver
ba dos 'Quadros aprovados por Lei'.
(por despacho de ?8 de Abri 1 de 1961)
Regiões

Militares
üuar

e Comandos

tet General

Territoriais

da za

Independentes'

Regi âe 11i I i tar

Furriel de engenharia
António Batista Abrantes
da
dtefia do Serviço de Beconhecimento das Transmissões.
(Por despacho de 1 de Maio de 1961)
Escolas Práticas
das Armas e Servir.~s,
Centros
de Instrução
e Unida~es
Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

2° sargento de infantaria Ricardo .To~é Cansado do Pegi
mento de infantaria nO 11 e os furriéis de infantaria
Francisco da Glória e Fernando dos Santos Rodrigues
do Batalhão de caçadores nO 8 devendo ser considerados
nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vencem pela
verba dos "Quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 28 de Abril de 1,961)
Regimento

de infantaria

nO,

2° sargento do Q.A.E. Norberto de Sousa ~raga da 4a. Região Militar, sendo considerado na situação de desli
gado do serviço desde 6 de Abril de 1961 por ter si
do julgado incapaz do serviço militar.
(por despacho de 25 de .4bri 1 de 1.961)
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Regimento

de infantaria

nO

2

2° sargento de infantaria Domingos José errugento , e o
furriel de infantaria; Renjamim da Silva Tavares do
Regimento de infantaria nO 11 devendo ser considerados
nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vencem peles
Quadros aprovados por Lei.
(Por despacho de 28 de Abri L de 1961)
<

Regimento

de infantarIa

nO

3

2° sargento de infantaria Francisco Manuel, Rosado Ras
teiro do Pegirnent.o de infantaria mO 1 devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Março de 1961.
ence peja verba dos 'Quadrob aprovado~ por Lei'
2°s sargentos de infanLaria João Cabrita Rocha e Antó
nio Pemes 'Anão ambos do ~egimento de infantaria nO 4
(Po r despacho de 27 de Abri l de 19fi1)

Regimento

de infantaria

nO 5

Furriel de infantaria [)emóstenes António Pico Mesqui ta
do Ratalhão de caçadores nO. 8 devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vence pela
verba dos Ouadros aprovados por Lei '.
{Por despacho de 28 de Abril de 1961}

Rerimento

de infantaria

nO

5

l° sargento de infantar1a Alberto Cortesão Maur1cio de
Carvalho do Regimento de infantaria nO. 12 e os 2°s.
sargentos António AugusLO Tábuas e Adriano Vieira de
Santo Amaro do Patalhão de caçadores nO. 9.
(Por despacho de 22 de Abril de 1961)

Regimento

de infantaria

nO, 7

2° sargento de infantaria, Manuel Neves Oliveira, do Re
gimento de infantaria nO. S. devendo ser considerado
nesta siLuação desde 28 de ~arço de 1961. Vence pela
verba dos "Quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 28 de Abrtl de 1961)

Regimento

de infantaria

nO

B
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2'

sargento
de infantaria
António da Si l v a Fe rr-ei r-a Vi
1arinho
do Regimen to de in f an t.ar i a n= , 1 devendo ser
considerado
nesta si lUação desde .28 de Março de 1961Vence pela verba de Pessoal dos {)uadros aprovados por
Lei.
(Por despacho de '28 de ,Uarço de 1961)

2.0 sargento

do Q. A. E. Artur Gonçal,'es da Cruz do Fegl
mento de infantaria
nO. 6
(Por despacho de 0/, de Abri I de 1961)

Re~imento

de infantaria

nO

10

2°s sargentos
de :infantaria
Ináci o .José Marinho
do Regi
mento de infantaria
nO 1 e Manue l Di as da Silva
do
Fatalhão
de caçadores
nO· 5 e o 2°. sargento
graduado 0t'
In Iant.ar i a Delmal' Teixeira
Batist.a,
devendo ser con
siderados
nest.a situaç50
desde 28 de ~arço de 1961
Vencem pel a ve rl.a Pessoal
dos Quadros aprovados por
Lei.
(Por despacho de 28 de Abnl
de 196'1;
I

2° sargento
de infantaria
Angeln Fe r rei r-a de Be send
da 4a Região Militar
devendo seI considerado
nesta
SItuação
desde 7 de ALril de 1961. Vence pela verba
'Peaso a l dos <)Iadros aprovados por Lei .
(Por despacho de 1 de Maw de 19fi1j

Re~imento

de Infantari8

Furriel
de infantaria
Alberto José
mento de infantaria
n? 1 devendo
ta si tuação desde 28 de Março de
ba PeSSrHJ1 (1('" quadros aprovados

IH::l!,lmento de i nfanta
lOs.

~argentos

nO

1~

de Almei da do Pegi
ser con-n de r ado nes
1961 Vence pe l a ver
por Lei
ri a

nO 16

de infantaria

Alh~rt.o Trágoas Lucas
do
n? ) José Pedro (]onçal ves
do Regimento de infantaria
nO 11 Jnsé AntrSni o Ferrei
ra • 02C•
sargen to Joaquim Guerreiro
Rat.i s t a ambos
do Kegl.mento de infantari
a nO tI
(Po r despacho de '27 de A ln-i 7 de 19'~ 1 J

Beg imen to de Infant.aria

2°" sargentos
de infantaria
Epitácio
da Hosa Pama Iho
do Batalhão
independel1te de in Ian t ar i a nv , 18 e Fud6çir)
Veredas Matos do BegimeTlJ;.0
de lTlff.'Tilflt"ia
nO 1 rleH~n
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do ser considerados nes ta si tuação desde 28 de Março
de 1961. Vencem pela verba dos Quadros aprovados por
Lei.
(Por despacho de 'J8 de Abri l de 1961)

Batalhão

de cacadores

n°

1° sargen to do Q A.E.

An tónio Carlos Chagas
to de infantaria nO. 1. Vence pela verba
nomeação vital1cia além dos Quadros
(Por despacho

Batalhão

de ,27 de Abri l de 1961

de caçadores

nO

do Peg imen
Pessoal de
J

5

l°. sargento de infantaria
Afonso Rodrigues.da Silva
Freitas do Regimento de infantar1a nO 1 f o furriel
Floren cio José Ameixial Peniche do Regimento de ln
fantaria nO 5 devendo ser considerados nesta situação
desde 28 de Março de 196 . Vencem pela verba dos Qua
dros aprovados po r Lei.
(Por despacho

de 28 de Abri l de 1961 J

20 sargento 2° meco viat. rodas Augusto Jorge Faria Cal'
deal do Regimento de infantaria nO. 1 Vence pela ver
ba "Pessoal de nomeação vi t al j ci.a além dos Quadros'
(Por despacho de ?5 de Abrtl de 1961)

Batalhão
2°

de caçadores

nO

6

sargento de artilharia José Vicente Gaspar Júnior
do Grupo de artilharia contra Aeronaves.ftl!.2:..
(Por despacho de 29 de Abril de 1961)

Furriel de infantaria António da Cruz Salgueiro Cardoso
do Regimento de infantaria nO 1 devendo ser conside
rado nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vence
pela verba dos Quadros aprovados por Lei .
(Por despacho

Batalhão

de '27 de A bri L de 1961)

de caçadores

nO

10

Furriéis de infantaria Am1lcar dos Santos Pereira do
Regimento de infantaria nO 1 António José Pereira
e José Pires Diz ambo-s do Batalhão de caçadores n? 8
devendo ser considerados nesta situação desde 28 de
Março de 1961. Vencem pe Ios Quadros aprovados por Lei
(Por despacho

dI? ?8 de Abri. l de t.961)
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Arti Iharia.
Escola

Prática

de Artilharia

2? sargento de artilharia José Claudino Tregeira

do Fe
gimento de artilharia ligeira nO 1, devendo ser consi
derado nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vence
pela verba "Pessoal Qe nomeação vitalícia além dos Quadros'. (Por despacho de 29 de Abri L de 1961)

2° sargento de artilharia Domingos C~nçalves, do Regimen
to de artilharia ligeira nO 3 e o 2° sargento do
Q.A.E., Manuel Pires Pereira, do batalhão de caçadores

n-.

1.

(por despacho

Regimento

de 27 de Abril

de artilharia

de 1961)

ligeira

na

3

2°. sargento 2°. meco radiomontador, João Pedro Cabeça
Martins, do regimento de cavalaria nO. 3.
(por

despacho

Regimento

de 27 de Abri l de t961)

de artilharia

ligeira

na.

4

2° sargento de artilharia António Pratas Martins. do Re
gimento de artilharia ligeira nO. 1. devendo ser consi
derado nesta si tuação desde 28 de Março de 1961. Ven
ce pela verba Pessoal de nomeação vitalíci!'lalpm dos
Quadros'. (Por despacho de 2 de Maio de 19R1)
Grupo

de artilharia

contra

ae runavs

n~3.

2°s. sargentos de artilharia Fernando Nunes
'( llegimen
to de artilharia ligeira n> 5 José Antónj () Ferreira
Machado José Avelar Gonçalves Manita e Antero Sarmen
to Gomes Ouro. todos do regimento de artilharia pesada
nv, 2. (Por despacho de ?Ií de Abri l de 1961)
2° sargento de artilharia João Antunes ne Oliveira
do
regimento de artilharia ligeira nO 1. Vence pela verba
Pessoal de nomeação vital1cia além dos Quadros.
(po r despacho de 2 de Maio de 1961)
2° sargento de artilharia Libertário Alves Ferreira de
vendo ser considerado nesta situação desde 28 de Março
de 1961 por ter regre~sad0 do Gomando Territorial ln
dependente do Estado da Inclia Vence pela verba Pf'S
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soaI de nomeação vitallcia além dos Quadros

Cavai ar! a
Escola

Prática

de Cavalaria

2° sargento 2°tnec. radiomontador Albino dos Santos Lo
pes do Grupo divisionário de carros de combate
(Por despacho de 1 de Maio de 1961)

Reeimento

de lancei ros nO

20 sargento de cavalaria Firmino David Patuleia do pegi
menta de cavalaria nO 3 devendo ser considerado nesta
situação desde 28 de Março de 1961 por ter regressado
do Gomando Territorial Independente do Estado da India
Vence pela verba Pessoal de nomeação vitalícia al~m
dos Quadros . Com destino ao Centro de instrução de
condução auto nO. 3
(por despacho de ?5 de Abri L de 1961)

Regimento
2° sargento do Q.A.E.
de infantaria nO. 6
(por

despacho

de cavalaria

nO, 6

Manuel João Guerra

do Regimento

de '/4 de Abri l de 1961)

Grupo divisionário

de carros

de comhate

2° sargento 2° meco radiomontador Alberto Martins do
Regimento de infantaria nO 1. Vence pela verba "Pesso
aI de nomeação vitalícia além dos Quadros.
(po r despacho de '28 de A bri L de 1961 J

Engenha r I a
Escola

Prática

de Engenharia

2°s sargentos de cavalaria Eduardo Nobre Isidro do Re
gimento de cavalaria n? 3 Ilen r i que José Afonso do
l)!pósito Geral de ~'ateriDI Veterinário e Podrigo Fe r
reira Gomes· do RegimenLo de cavalaria nO 8 Todos com
destino ao I'atalhão de Transmissões nO, 3
(Por despacho de 26 de Ab,.i l ae 1961)
2° sar~ento meco viat. rodas José Remédios Relo

do Re

300
ORDEM DO EXERCITQ N° 13
3a SP.rf e
*******************************************************~
gimento de infantaria n? L Vence pela verba
de nomeação vita11cia além dos Quadros.
(Por despacho de :!7 de A bri. l de 1961/

Regimento

de engenharia

n°

Pessoal

2

2°. sargento de engenharia Transmissões, Jaime AUgtI.sro
Carva Iho Gomes
do Regimento de infantari a n? L I.
vendo ser considerado nesta situação desde 28 de!Março
de 1961 por ter regressado do Comando Territorial ln
dependente do Estado da lndia Vence pela verba Pes
soal. de nomeação vi t al.jc'ia além dos Qaadros .
(Por despacho de '25 de Abri l de 19fil J

Grupo de Companbias

de Trem Auto

2° sargento 2° meco vlat. rodas Virg11io António Mendes
Rosa do 1° Grupo de Companhias de Saúde devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Fevereiro de
1961 data em que embarcou de regresso no Estado da
lndia. (Por despacho de 6 de Maio de 1961)

Serviço

de Sa6de
1° Grupu de Companhias

de Sa6de

l° sargento l°. meco viat rodas Eduardo Jacinto de Oli
veira Pires do Begimento de artilharia pesada nO. 1.
(Por despacho

Serviço

de 28 de Abril

de Admlnistracão

de 1961)

Mi I itar
,

1° sargento do SAM.
Agost:inho Fernandes Cabr-al e os
2°s sargentos Domingos M!lnteigas Borges Pires Oiogo
Gomes de Azevedo
111dio Marques Catina
todos do 2°
Grupo de Companhias de Administração Militar, devendo
ser considerados nesta situação desde 28 de Março ~e
1961. Vence pela verba Pessoal de nomeação vitallcia
além dos Quadros .
(Por despacho de '28 de Abri l de 1961,

2°

Grupo de Companhias

de Administração

r1ilitar

Furriéi s An tÓIlio Pe re i ra An lón io de O li veir: e Fr-anci s
co Manuel de Abreu Cunha todos do 1° Gl' po de C('!TIpa
nhias de Administr8~ã0 ~ilitar.
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Distritos de Recrutamento e Mobilização
Distrito de Recrutamllnto e Mobilização n°,ii
2°. sargento do Q.A.E., Abíli0

~~j
Santos Silva da 4a.
Região Militar, devendo ser c~qsiderado nesta situação
desde 7 de Abril d~ 1961, data em que embarçou de
.regresso à Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Qaedrcs".

(por despacho de '2 de Maio de 1961)

Distrito de Recrutamento e Mobilização nO, 9
2°. sargento de cavalaria João Martins, da 4a Região Mi··
litar, devendo 8er considerado Desta· situação desde 21
de Março de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi talícia além dos Q.tadros".
(por despacho da 25 de Abri l de 1961)

Orgãos de execução dos serviços e outros elementos:
E~tabelecimentos

Mi litares

Estabelecimentos

Penais

20s. sargeotos de artilharia Ant6nio Nascimento Tiago e
Manuel Júlio Ferreira, do regimento de artilharia ligeira nO 1, devendo ser considerados nesta situação
desde 28 de Março de 1961. Vencem pela verba"Pessoal
de nomeação vi talícia além dos Qradros",
(por despacho de 29 de Abril

de 1961)

2°, sargento de artilharia João Antunes Pinheiro, do
gimento de artilharia pesada nO. 3.
(por despacho de 28 de Abril de 1961)

Ie-

Depósito Discipl inar (Forte da Graça)
2° sargentê de infantaria, António Velez dos S4ntos Maldito do regimento de infantaria nO. 1, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Março de 1961Vence pele verba dos "Qladros aprovados por Lei".
(Por despacho de 28 de Abri I de 1961)

Estlbalaci.entos de instrução

302
o ROH1 00 EXERC 1TO N° 13
3a Sén e
********************************************************
Co I é g i o Mil i t a r
de infantaria, António Maria Mónica Pereira,
José Correia, ambos do regimento de infantaria nO 1 e
José Francisco Neves, do regimento de infantaria nOS
devendo ser considerados nesta situação desde 28 de
Março de 1961. Vencem pel a verba dos "Quadros aprovados
por Lei' . (Por despacho de 'J8 de Abril de 1961)

Furriéis

2° sargento de artilharia, Silvério Pires Dias, do Regi
mento de artilharia ligeira nO I, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos
Qaadros . (po r despacho de 29 de Abri L de 1961)
Campo de instrução

militar

de Santa

Margarida

l° sargento do Q.A.E. Francisco Carvalho Júnior, do Re
gimento de infantaria nO 6 e o 2°. sargento de cavala
ria, Joaquim Pires do Regimento de cavalaria nO 8, e
os 2°s sargentos de artilharia, José de Castro Laran
geira. Manuel Augusto de Azevedo Rainho am~os do Gru
po de artilharia contra aeronaves nO. 2.
(Por despacho

de

24 de Abri l de 1961)

2e.sargento de cavalaria, Joaquim Martins Cabaço. do Re
gimento de cavalaria nO 3, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Março de 1961. por ter re
gressado do Comandp Territorial Independente do Estado
da Indi a, Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi ta
lícia além ~os Quadros' .
(Por despacho

Escola

de 'J5 de Abril

Militar

de 1961)

Electromecanica

1 0. sargento de artilharia, Franci sco António da Omha.
do regimento de artilharia ligeira nO 1 devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Março de 1961
por ter regressado do Comando Territorial Independente
do Estado da India. Vence pela verba Pessoal de nome
ação vitalícia além dos Quadros
(por

despacho

de?í

de Ahril

de 1961)

l° sargento de artilharia Lino dos Santos ~orado, do e
gimento de artilharia ligeira 110 3
dev ndo ser on 1

3a
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derado nesta situação e na de Supranumerário
desde 28 de Março de 1961.
([>o r despacho de 3 de Maio de 1961)

no Quadro

2° sargento de artilharia ManL~l ~uão da Cruz, do Regi
mento de artilharia ligeir~ nO l.·devendo ser conside
rado nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vence
pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos Oua
dros'. (Por despacho de ? de Maio de 1961)

Centro de instrução

e operações

especiais

20. sargento corneteiro, Domingos Paulo. do Regimento de
infantaria nO. 1.
(por despacho de '26 de Abril de 1961)

Centro de instrução

de sarviç s de material

20 sargento de infantaria. Marcírio Romão ~as,

do Regi
mento de infantaria nO 11, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vence pela
verba dos "Quadros aprovados por Lei". e o 2° sargento
de engenharia Francisco do Nascimento Charuto Bandeiras
do regimento de engenharia no. 1.
(Por despacho de '26 de Abri l de 1961)

Carrei ra de Tir~ de Espinho
l0. sargento do Q.A.E. Joaquim Fernando Soares de Matos
do regimento de infantaria nO 1. Vence pela verba 'Pes
soal de nomeação vi t al j ci a ~além dos Quadros".
(por

despacho

Estabelecimentos
Assistencia

de

'27 de Abril

de 1961)

Hospitalares
aos Tuberculosos

do Exército

Furriel do Serviço de Saúde Militar, Joaquim
Lourenço do Depósito Geral de Adidos.
(por despacho de '28 de Abri l de 1961)

António

Di ve rsos
Destacamento

do Forte do Alto Duque

2° sargento de infantaria, Abílio Ferreira

da 4a Região
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Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Abril de 1961. Vence pela verba dos "Otadros apro
vados por Lei' .
(por despacho de 3 de Maio de 1961)

Destacamento

mixto ijo forte de Almada

2°s. sargentos de infantaria, José Jesus dos Santos e
Sílvio Rosa Pereira, ambos do Regimento de Infantaria
nO. 11 devendo ser considerados nesta situação desde
28 de Março de 1961. Vencem pela verba dos "Quadros
aprovados por Lei".
(Por despacho de ?7 de Abri l de 1961)

Depósito Geral de Adidos
20á. sargentos de artilharia, Alvaro dos Santos Duarte,
do regimento de artilharia ligeira nO 1 e Hélio Fernando Moreira Morgado do Ccmando da 3a Região Militar.
Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dós Qaedroe".
(por despacho de 3 de Maio de 1961)

20• sargento de infantaria, Jorge Sequeira Carrilho, do
regimento de infantaria nO 1, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Março de 1961. Vence pela
verba dos "'C:\J.adros
aprovados por Lei".
(por despacho de 28 de Abri l de 1961)

2° sargento do Serviço de ~de
Edmundo da Silva Machado
do regimento de artilharia de costa.
(por despacho de 25 de Abri l de 1961)

Furriel de artilharia, Alvaro dos Santos Duarte, do Re~mento de artilharia ligeira nO 1, devendo ser cons1derado nesta situação desde 28 de Março 'de 1961, por
ter regressad~ do Comando Territorial Independente do
Estado da Ind1a. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos Qredros".

lepósito Geral de Material de Guerra

~ s_sentos

de infantaria Jwnadeu &dolfo Pires do Rede infantaria nO 1e ebstódio José ~es Rune,
do regimento de infantaria nO 5, devendo ser-consideredornesta situação desde 28 de Março de 1961. Vencem
~to

.?a ..~ér i_e
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pela verba dos "Qradros aprovados por Lei".
(por despacho de 28 de I/iJri l de 1961)
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de infantaria

nO. 2

20s. sargentos de infantaria, José Maria Caria Cambolas
do regimento de infantaria nO 1, Mário Veloso da Cost~
do regimento de infantaria nO 8, Francisco Manuel Fontela Pires da Silva, do regimento de infantaria nO 10,
José Soares de Almeida. do regimento de infantaria nO
12, Damião Augusto Neves, do regimento de infantaria
nO 14, Oldemiro Fátima Teixeira de Almeida, da Escola
Prática de infantaria, Justino de Sousa, do Quartel
General da la Região Militar, Almerindo Gonçalves COrreia, da Academia Militar, e o 2° sargento do Serviço
de Saúde, Horácio Ludovico Ferreira da companhia divisionária de manutenção de material, e .s furriéis de
infantaria, Manuel António Rodrigues, do regimento de
infantaria nO 7, João dos Santos do regimento de infantaria nO 15 e Francisco Mexe Carapuça do regimento dé
infantaria nO 15, devendo ser considerados nesta sita1
ação desde 21 de Abril de 1961, por terem embarcado
para a 3a. Região Militar onde vão servir nas tropas de
reforço li guarnição normal.
(por despacho de 1 de Maio de 1961)
20s. sargentos de infantaria 'José da Silva, do regimento
de infantaria nO 1, António Venceslau Gonçalves Sengo,
da Escola Prática de Infantaria, Francisco Barata Si·
mões, do regimento de infantaria n? 5, e os furriéis
Rogério Gomes Matos do regimento de infantaria nO 3.
Gaspar José Cerqueira, do regimento de infantaria nO 5
e Carlos Manuel Barata do regimento de infantaria nO
16, por terem embarcado para a 3a Pegião Militar onde
vão servir por imposição em reforço a Guarnição normal
devendo ser considerados nesta situação desde 19 de
Abril de 1961
(por despacho de 25 de Abril de 1961)
20 sargento ~~. viat rodas José Lindo Homem da Esco
la Prática de Engenharia
furriel radiomontado~ Filipe
Fon tes de Ol i ve i ra Te lh a do regimento de artllhan a
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ligeira ne
e o furriel corneteiro, Manuel João Lo
pes Pouca Roupa, do regimento de infantaria nO 11.
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)
u

Regimento

de infantaria

4

fi

2°s. sargentos de infantaria, António ~st6ves Pereira,
do regimento de infantaria nO 8, António A. Silva Va
lente do regimento de infantaria nO 10, José Lopes
do regimento de infantaria nO 12, Ernesto Vieira da
Mota do regimento de infantaria nO 15, João Martins
Fialho de Morais, do regimento de infantaria nO 15
Carlos Gilberto da Conceição Mota. do Destacamento Mi
litar do Forte do A] to Duque, António Menezes Gaspar
e António Pega Dias Rato ambos do Depósi to Geral de
Material de Guerra devendo ser considerados nesta si
tuação desde 21 de Abri 1 de 1961, por terem eubarcado
para a 3a. Região Militar.
(po r despacho de 28 de Abri l de t 961)

Regimento

de infantaria

n° 7

2°s. sargentos de infantaria, João Francisco Guerreiro,
do regimento de infanta~ia nO 1, Mário Gomes Moura e
Fernando dos Santos, Agostinho, ambos do regimento de
infantaria N. 2, Mário Antunes da Fons ca do Depósito
Geral de Material de Guerra, Vasco Machado Bernardo do
Depósito C~ral de Adidos e L~ureano António das Dor s
1ravaços do Depósito Disciplinar do Forte da Graça
devendo ser considerados nesta situação desde 21 de
A~r~l de 1961 por terem embarcado para a 3a Região
Militar onde vão servir nas tropas de reforço aguar
nição normal.
(Por despacho

de :~ de Mato de

19(1)

2°. sargento meco viat. rodas José Carvalho Ladeiro
regimento de artilharia ligeira nO. 1.

Regimento

de infantaria

nO

14

2°. sargento meco Auto rodas Afonso Antunes Henriqu
da Escola ~tica de Engenharia
(Por despacho

de?

de Abri l de

Rev.imentn de i'1f nt ar i a n°.

1961)
15

d

3a.

Série
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2°. sargento de infantaria João António Redondeiro
do
regimento de infantaria n? L Manuel Ferreira do r~gimento de infante ria nO 8, Manuel Godinho Mendes Gato
do regimento de lnfantaria nO 16, Joaquim Correia de
Almeida do batalhão de caçadores nO 6, José Rodrigues
d~ qolégio Militar e Alfre?o Pinto Candeias da Agência
MIlItar
devendo ser consIderados nesta situação por
terem embarcado para o Comando Territorial Independente
da Guiné onde vão servir nas tropas de reforço ~ guar
nição normal desde 27 de Abril de 1961.
20. sargento meco viat. rodas Luís Pinto Leal, do grupo
de artilharia contra aeronaves nO. 3.
(po r despacho de '28 de Abri L de 1961)
Artilharia
Regimento

de ar t Iharia
í

I igei ra nO, 1

20. sargento meco viat. rodas, Manuel da Silva Ribeiro,
do regimento de cavalaria nO. 7.
20 sargento de artilharia, Joaquim do Carmo Ascenção, do
regimento de artilharia antiaérea fixa e os furriéis
Manuel penavente Neves, Octávio José Horta, António
Piedade dos Santos. todos do regimento de artilharia
ligeira nO. 4. devendo ser considerados nesta situação
desde 21 de Março de 1961 por terem embarcado para a
3a. Região Militar onde foram servir nas tropas de reforço a guarnição normal.
(por despacho

de

1 de Maio de 1961)

Furriel de artilharia Marcelino Maria Valério, do regi
mento de artilharia costa, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Abril de 1961,. por t~r em
barcado para a 3a Região Militar onde vaI serVIr nas
tropas de reforço à guarnição normal.
(por

despacho

Regimento

de

1 de Maio de 191)1)

de artilharia

pesada

n~

3

2°s. sargentos de artilharia Aires Armindo Alves, ~.
Ratar~a de artilharia de guarnição n,o L Pedro M~I<.>r
SequeIra do Colégio Mi li tar, e o furr i e1 Joaqll~m Ni m
Carvão do regimento oe artilharia antiaéreé' f ixa, d~
vendo ser considerado n ste situação desde 21 de Abrl1
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de 1961, por ter embarcado para a 3a Região Militar
onde vão servir nas tropas de refoD~ à guarnição nor
mal.
(Por despacho de·4 de Maio de 1961)

Regimento

de artilharia

antiaérea

fixa

2°s. sargentos de artilharia, António José Gonçalves Duarte, Camilo Fernandes Serrano, ambos do regimento de
artilharia ligeira nO 3, José dos Santos, Mário da
Cruz Martins do Carmo, do regimento de artilharia ligeira nO 1, e os furriéis Carlos Joaquim Isidro Couto
Francisco João Vaz Aleixo e João da Encarnação Garrido
do regimento de artilharia ligeira n? 3.
(Por despacho de 2 de Maio de 1961
2° sargento de artilharia, António Mourão de Sousa, do
regimento de artilharia ligeira nO 5, devendo ser con
siderado nesta situação por ter embarcado para a 3a.
Região Militar, onde vai servir nas tropas de reforço
à guarnição normal em 25 de Abril de 1961(por

despacho

de

1 de Maio de 1961)

Cavalaria
Regimento

de lancei ros nO. 2

2° sargento de cavalaria António José Oliveira Nascimen
to, da Escola Prática de Cavalaria, por ter embarcado
para a 3a Região Militar, onde vai servir nas tropas
de reforço à guarnição normal, devendo ser considerado
nesta situação desde 21 de Abril de 1961.
(por

despacho

de 4 de Maio de 1961)

Grup,ol dIVl.sionár.o

de carros

de comhate

Furriel de c~valaria, João Nuno Coucinho, do regimento
de cavalarla nO 3, devendo ser considerado nesta situ
ação desde 2? de.Março de 1961, por ter regressado do
Çpmando Terrltorla1 Independente do Estado da India.
(Por despacho de 2.')de Abri l de 1961)

Estabelecimentos
Instituto

Técnico

de Instrução
Militar

dos Pupilos

do Exército

FUrriel de infantarj a Ant';rno MafL in::;da . ,1va do r .gi
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mento de infantari a
5 devendo ser considerado nesta ,-üuação desde 28 de Março de 1961(Por despacho de 28 de Abril de 1961)
Furriel de infantaria, Fugénio Sequei ra Co rrea a, do Co
mando Milit ar da GUIné devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Abr 11 de 1961(Por despacho de 28 de Abrtl de 1961)

No Ultramar
3a

Reei

ão r.~11i tar

l°. sargento de infantaria Evaristo da Concel~ão Soare~
do regimento de infantaria nO 4 devendo ser consade ra
do nesta situação desde 26 de Abril de 19'61. por te
sido nomeado para servir e!':' comissão n-i litar torro a
~anuense na Provlnci~ de Angola. nos termos da alinea
b) do artO. 3°. do Decreto 42937, de 22 de AbrIl de
1960.
(Por despacho de 15 de Ab,'il de 1961)
2°s. sargentos de Infantaria
Jaime Pita do Batalh~o
independente de infantaria nO 19 Amadeu Augusto Al ves
do regimento de infantaria nO 7. devendo ser con~ide
rados nesta situação deF-de 5 de Abri: de 1961 por t~
rem sido nomeados para servir em co~issão mIlitar na
ProvIncia de Angola nos termoS da alínea b) do artO.
30. do Decreto nO. 42937 de 22 de Abril de 1960.
(Por despacho de 24 de Março de 1961)
20s sargentos de infantaria. David Prates Caeiro, do, regI
mento de in Iant.ar.i a n? 4 Rogério Fernandes '[ei xe rr'a.
do regimento de infantaria nO 2. Manuel Macedo ('!Ornes,
da Repartição de Sargentos e Praças (D.S.P.) e os ?Cs.
s?rg. do serviço de Saúde Artur Soares Rosa do ~OSPIt~
Mi Li t ar Principal. José'[has Azinheiro do Hospi tal ~~l
litar Principal. João Maria Ventura do batalhã? Indepen
dente de infantaria nO. 19, 20. sargento de Infanta
ria José Henrique C!Onzalez da Costa Jardim do Batalhão
de caçadores n0. 5: e os 20s. sargentos d~ Serviço de
Saúde, Fernando da Costa Andrade do DepóSl to Geral de
~aterial Sanitário
João Maria Ventura, do. batalhão
llldependente de infantaria nO 19 José AntÚ' ,.,da Es
cola Prática de Arti lharia Hentique Ibdri!_
Simões,
do Hospital Militar RegIonal nO. 3; estes últ1.mos sar
gentos do Serviço de ~aúde fazem parte do Destacamento

t":
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por t.erem embarcado para a c.i tada Província
onde \(iI se rvr r em com ssão militar
no s temos
da al ]
nea c) do ar t? 3° do necreto
42937
de 22 de Abril de
1960 devendo ser considerados
nesta situação
desde 5
de Abril de 1%1.
(Por despacho de 4 de Maio de 19';1 J
1 ° sargento
de Arti Ihar-i a .Iouquirn Manuel
da Escola ~h
litar
de El ect romec an i ca l° sargento
do (tA. E., José
Pat.i s t,a da Silva
da Repartição
de Recrutamento,
e o
2° sargento
de cavalaria
Mário Alberto
Marcelo,
do
regimento
de Lance i ros nv, 2. devendo ser cons i der ados
nesta
situação
desde 25 de Abril
de 196J
por ter
sido nomeados para i r servir
em comissão
militar
na
Provjnc i a de Angola
nos termos da al rna L) do ar t.?
3° do Decreto
42937
de 22 de AbrIl de 1960.

(Por despacho

de 1 de Março de 19(1)

Furriel
artífice
ser r alhe i 1'0, Albano Fernandes
(}.Iimarães
do regimento
de 1nfantarla
nO 6 por ter embarcado para a ci cada Pro
ft
'" onde vai servi r em omi ssão mi
litar
nos termos da a1 inea e) do a r t," 3° do Dec r to
42937 de 22 de Abr-i l de 1960. devendo ser cons i d r-ado
nesta situação
desde 25 d Abril de 1961.

aa

Região

Militar
(Comando Territorial
S Tomé e Príncipe)

de

1° sargento

de i.nfant.ar-i a Clemente Jose Nune
do F gi
menta de infantaria
nO 3 devendo s r considerado
n s
ta situação
desde 25 de ~bril
de 1961
por t r sido
nomeado para ir servi r em comi ssão mi Ii r.ar na Provj n
eia de S. Tomé e Pr rnci pe nos Lermos da al j n a b) do
artO ~~ do Decreto
42937
de 22 de Abril de 1960
(Por' despacho de 10 de Feuerei ro de 19M)

2°. sargento
de cavalaria
Antóniu
Fe r re i r a Alves do
regimen
de caval ar~ a nO 5 por Je r emba rcado para a
PrOVl,nC1a de MOC'amlllque onde vai senil'
10 comi
são
mi l i tal' vo l un tári <l no. t 'Imos da a l j ne a L) do ar t o 30.
do Dec 42Q37 de 22 de !\hi 1 de 1960 d v ndo !'e r con
siderado
nesta SÍl'H1Ç':() desd
4 d ~ht'ço d 1961.
(Por despacho
el de Mr;,io d 1951 J

t:o

2°.

sargen to de lniflY'" "i,
regrmeut.o de illfant[lJif

T.o

~'{rjo Cnvnl l« i 1'0 (' "TI
1(1 por tI r l ) rC'ro(
I

II

3~
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a ri t ada Provjnc i a onde
por .Imp ) nos termos da
to 42937 de 22 de AbriJ
do nes ta situação desde
Comando
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vai servir em comissão militar
al jnea c) do ar t? 3° do Decre
de 10,60.devendo ser considera
~.de Março de 1961

Territorial

Independente

da GUiné

2° sargento de Inf'a.João José Fonseca Toscano

do C S.M
de Santa Margarida
por ter embarcado para a citada
Provlncia onde vai servir em comissão militar por Imp
nos termos da allnea c) do artO 3° do Decreto 42937 de
22 de Abril de 1960 devendo ser considerado nesta si
tuação desde 25 de Abril de 1961
(por despacho de 1 de Maio de 1961)
Comando

Territorial
do Estado

[ndependent
da India

20

e

sargento graduado artIfIce de munições Manuel Neto
Luís da Fábrica Militar de Braço de Prata em Diligen
cia no n G M.G Deve ser considerado nesta situação
desde 27 de Março de 1961 data em que,se apresentou
no DepósIto Geral de Adidos. e passou a vencer pela
verba do Orçamento das Forças Militares Extraordiná
rias no UI tramar
Defesa Nac 'mal
Encargos ('~rais
da l\ação Manterá a sua Caixa Geral de Aposentações.
nos termos do artO 5° do Decreto Lei nO 32691 de 20 de
Fevereiro de 1943 descontando a quota nos termos dos
artigos 20 e 30 do Decreto Lei nO 36503 de 6 de Abril
de 1936. sobre as renumerações a que tiver direito. O
lugar deste graduado na Fábrica Militar Braço de Pra
ta será reservado até ao seu regresso (Nota Urgente
nO 6634
Proc. 7/8 1 de 9 de Março de 1961 da Rep
de Sarg e Praças da D S.P)
Fmbarc?u e~ 20 de Abril
de 1961 com destino ao Gomando TerrItorIal Indepen
dente do Estado da lndia por ter sido nomeado por im
posição para prestar serviço na situação de Reforço éI
guarnição normal •
(Por despacho de 7 de Março de 1961)

v

CO.1ClIRsns.

CURSaS E ESTAGIOS

A) - Concursos.
Abertura

e En

prr~mento
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Concurso para as postos de 1° sargento
I 1° sargento clarim

co rnet et ro

Para os devidos efeitos, se anuncia que estão abertos
concursos para promoção aos postos de 1° sargento cbr
neteiro e l° ~argento clnrirr.

An~nclo da Abertura

dos conc~rsos

l°-A abe~tura dos concur~os será anunciada
a) Na ordem das Unidades Metropolitanas
nos Comandos
Territoriais dos Açores e da Madeira
no dia 5 de
Junho de- 1961b) Nas Províncian Cltramarina~ na mesr.a d ta ou laço
que nos respectivo Comandos MilItares for recebI
da a presente Ordem do ExércI to 3a ':-Jé ra e se nel a
der entrada depois de S de Junho de 1961.

Declarações

dos Candidatos

2° .A., decl arações dos candidatos devem ser entregues
a) No Continente e Comandos Territoriais dos Açores
Madeira 'com a nntecedencja precisa, por forma que
seguindo as vias competentes deetr entrada no Q.G.
do Governo Militar dp Lisboa. até ao dia 27 de Ju
nho de 1961b) Nas Provlncias Ultramarinas nas dntu5 quP forem
fixadas pelos respectivos Oxnandos Mi 1itares

Constituição

dos J~ris

3° Junto do G.M. de Llsboa funcionará o JúrI
pela Repartição de Oficiais da D.S.P., nos
ar t.? 3990 do H.P.P.I.E., alterada pela nota
da extinta 3a/1a nO 11974 de 14 de Julho d
forma que possa ter u sua ]a reunião no dia
nho de 1961.

a nomear
termos do
circular
1937. por
29 de Ju

4°-Junto do C.M. da 3a e 1a Região será constItuído conforme se acha estabelecido no nO 3 da nota circular
11974 da extinta 3a/10 de 14 de Julho de 1937 funei
onando independentemente do Júri 00 G.M. de Lisboo e
subordinando os seus t.rabalhos às disposições do
R.P.P. r. F..
5° Nas Províncias

Ultramflrinfl~ em que não é cons ti tuj do

:"I'(;!TO!'"

...
Jlín
elJ

o s cm'''l
de .lunlio

13

"er\,,..,, nas mesmas que reunam
t.odes &1> cond icSe s de admissão
ao" cm•cu+sos S
~() B ,,:1 Lldo:::; a prestar
as suas provas a
=t.rópo '.
. L, o J:'n. do G.~1. de LisLoa
(se ai nra não tlV'l~ n, ccr rado os seus trabalhos)
ou
pe ran te lL'TI '10V~ Tí:;:.
';~':J mt ercal ados na respectiva
Li s t a de c] ass i f:'C8,;,,:I fJ.nal. Os candidatos
destas
Provrnca as en 1"10[":1 "; as suas rlecl arações dentro de
15 dias após o anÚrL.l.Oda abertura do concu r so na res
pecti va prOVI ,'''1 a a' quais se r-Fo remeti das é:l Rep a r
tição de Sar gen to s e Praças
da Direcção de Servi
de Pessoal
cev i dament e info rmadas e acompanhadas de
uma nota ~e assentos
a fim de serem tomadas em con
sideração
na devi da al t.ur a.
I

r~
. ':,.

N)

Gondlr.ões de Admiss~o

aos concursos

60 Aos presentes

concur~os Só serão admitidos os candi
datus que satisfaçam
nesta data as condições expres
sas no artO 395° do R.P.P.I F..

Provas dos Conculsos
70 As provas do concurso serão subordinadas ao progra'TIa
con'stante
do R. r P I r. ap rov ados por portaria
nO
764.9 de 31 de Junho de

Classíflcac~o

1()33.

e Intercalação

dos Can~idatos

Anrnvados

eo A cl ass i f'i.caçáo
de todas as provas :os concursos m
cumbe
a) Ao Jlíri que funciona Junto do G.M. de Lisboa a dos
r-and idato"
118 [lrri d adea do Continente
e das Ilhas
Ad,acenteo:;
b ) Aos .híri", nomeados pel os Comandn,>Militares
da 3a
e 4a r~egii1o. li 1 I'; candi d. (IS eM serviço nas mes
mas
c) Os processos
urganl.Za'hs
~plo<.: Júris ser âo remeti
dos a Hepar t i ào de' • ar"p.nto~
" Praças da ln
recção
c.,
•
d o . crv iço de Pessoal onde SI:' procederá a rnt.e rca
1aç .,0 de todos
S caudi datos I1provaclos segundo as
c] "rca 1icaç(íes
I r i das
as preferencia,>
lep81'
e
c' _ cI ,bor.
rá • 11~ a l~nica d" c1r's!"jfi(
':'J final
a Plll,licnr 10 n
3<1 _éri c
ç
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Disposições

Diversas

QO-Nos casos não previstos
nestas ülstruções
deverfío ser
o~servadas
as disposições
do regulamento
para a prúmoção aos postos inferiores
do Exprci to e as al t e r ações post.er-i.or es , nomeadamente as que COJ'stêlITIdas portarias
n> B212 de 30 de Agosto de 1935 e n? 13595 de
.Iu lho de 1951, devendo em caso de dúvida ser consultada a Pepartição
de Sargentos
e Praças da DirecçRo do
Serviço de Pessoal do M:Lnistério do Exército.

cmcursns para o posto

e clarim

de furriel corretei ro
do quadro Permanente

Para os devidos efeitos
se anuncia
concursos para furriel
corneteiro
da Portaria
inserta,
na O. E. n? C
Outubro de lQ57.

An~ncio

da Ahertura

p

que estão abertos
clarim nos termos
1 a Série,
de 31 de

dos Concursos

1° -A abertura
dos concursos será anunciada:
a) Na ordem das Unidades Metropolitanas
nos Comandos
Territoriais
dos Açores e da Madeira
no dia 5 de
Junho de 1961.
b ) Nas Prov rnc i as l11tramarinas,
nas mesmas datas ou
logo ouc nis respectivos
Comandos Mi li tares
for
r- cebida a p rc,
t e I )r, em do Exérci to 3a Série
se
iel as der ent ,
I,,J
.j , "o
dia 5 de Junho de 1961.

Oeclarac~r;:;

:Ips Candidatos

2° As declarações
dos candidatos
devem ser entregues
a) No continente
e Ilhas Adjacentes
com a antecedên
dia precisa
por forma que seguIndo a~ vias com
petentes
deem entrada
no Q.G. do G.M de Lisboa
até ao dia 27 de Junho de 1961
b) Nas Provlncias
Ultramarinas
nas datas que forem
fixadas pelos respectivos
Comandos Militares.

Con s ti tu iç ão do s J lí r is
3° Junto do Governo Mili t ar de 1 i sboa funcionará
o Júri
a no~ear pela nepartiç50
de Ofjciais
da DQrecção do
Se rv i ço de Pessoal,
e pelo G.M. de Lisboa
por forma
que possa ter a sua pr i.m .:i r-a rp'mi:"'o PIt'\ 2Q np, .Iunho
de 1961.

3a
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40-.lunt,(l de cada Comando Mili t.ar das Provjnc'i as 1'1trama
r i n ac em que houver candidatos,
constitulr-St-ó
O
Júri,
com a comp -s i çào de um oficial
supenor
um
chefe de banda de múSIca e um 10 sargento músicu se
não f,or po ss rve l cons t.r tu i+Lo com a composição que
precea tua o artO 27'C' do R.P.P.J.F.
funcionando independentemente do Júri do G.M. de Lisboa, e subordinando os seus trabalhos as disposições do P.?P.I.E.
5<>;-1
as Provínci as UI tramarinas
em que não for por sível
constituir
o Júri em harmonia com o h? 4 des tas instruções,
os lOs. cabos corneteiros,
clarins"
músicos
executantes
em instrumento
bocal. em servi ,0 no Ultramar que reunam em 5 de Junho de 1961 t odas as condições de aCl,is<ío a este concurso se r so admi tidos a
prestar
as suas provas,
apé,~ o seu regresso à Metrópole perante o Júri do G.M.L. (se ainda n80 tiver en
cerrado os seus tra~lhos)
ou perante um novo Júri,sendo intercalados
na respectiva
lista
de classificação
final.
Os candidatos
destas ProvíncIas
entregarão
as
suas declaraç~es
dentro de 15 diaà após o anúncio da
auertura
co concurso na respectiva
Província
as quais
S 1':10 'f"'letIdas
' Repartição
de Sargentos e Praças da
I r~cção do Serviço
de Pessoal,
devidamente informadas
e acompanhadas de uma nota de assentos,
a fim de serem
tomadas em consideração
na devida altura.

Provas

dos Concursos

60 As provas dos concursos serão subordinadas
ao progra
ma inserto
na Portaria
de 25 de Setembro de 1957 pu
blicada na O.E.
la. Série de 30 de Outubro de 1957.

Classificação

e intercalacão

dos candidatos

aprovados

70 A classificação
de todas as provas dos concursos in
cumbe
a) Ao Júri que funciona junto do G.M. de Lisboa
a dos
candidatos
das Unidades do Continente
e Ilhas Ad
Jacentes
b) Aos Júris
nomeados pelos Comandos Militares
das
ProvIncias
Ultramarinas
a dos candidatos
em ser
VIÇO nas mesmas.
c) Os processos organizado
pelos Júris serão remeti
dos a RepartIção
de Sargentos e Praças da 8.S.Pes
soal
onde se pr(\('f'r1err <' lot.(·rcalação
ele r.odos os

· f ii

; 'r,::h ..it(·;, 'l' ,)V.<l 1 JS segundo
t 1 a ti (1' pr e fe r enc i as L_;'aH'
lista
-in r r <, dr! cla.ssiJ'ic3(í'i
r

,

O.L

3a.

a c l ,''J~1 !'~_('aG5Ll

, s e P.J aborará
f1"lrt.1 p pul.l i car

e

oi
a
na

Yle.

v

8° Nas l ru dades onde não houver I) ".,t re (e corneteiros
e
c l ar-m s par?
.JaS,,;HI
as iId'orn1FH-;0(S
nce r+.a <10 mérito
ar t j s t r co a qlJe se rcfere
o p8'ráf,:l'~fo I? do artigo
13" da Por t.ar-i . de 25 de '-1eternbro e J.'I<;7. inserta
na
0.1'. nO 6
la (,;,~r-ie de 3J. de ('ut i,TO dI:' lOS7 devem
os ('pmMn()F' d, s Unidades prr- .1~n ri ar ' ':"('3 que os candidatos
sej sm examinados pe l. w·c;tr'" r, ,r""telro
e cla
rins da l ln .dade mais próxifua
p f] 1), ,'(
,'Ll ler ser oh
se rv a+a aque i u Io rmal i dade e rúit, hrwe r p rr j ui zo para
os in t.er-es sados
9°NoB CIlSC~ II;':; L'~·PVl.!;toS nest.as
'LStlllç.:J,7S deverão ser
observadas
RS dIsposições
do legt,[p!l1CI .o para a pro
moç âo aos l'JSltJS
inferiores
do 1'[lC110
e as altera
ções pos tf't10I'CS norneadarnen t.e as que c, 'IS_ ali rins Por
tanas
n( Si"
j)
de 30 de Agns o
1":-:S
12'i95 de 7
de Julho d, 1')5l.

~) - Gllrs:JS
- A\lrrhw'r.nto
Frequentaram
C0~" apr-ove-i t ement.o c com a:t> ,
nss i fleaçÕes
de repu l n J 'urso
de Fi s i oce rap i a que f'un c onou no
l,oqJLPl
i l i.r or Pr inc i.pa l de 3 de Outubrr df' 1960 a
29 dL ~,lar,;o
1%1 os seguintes
2°s "argentils
<>lIfer
rneiros ,los' JUSI..O
llorácio
':;nuLOs
Alve<' Tei 't!l ra. e
Joã'l JOH,' Ai ves todo~ eh) liospital
Mili tdr I r1l1cipal
A
estes
ar'ér,,,,': J've ser averhnJa aquelu 'sr, ~ialidade.
('Inr rl(;spa'cho de 27 de Ahri I rle 1'161)
i

1 -

,Ivp'fh

11lento

d,. ·'..

C"flt "prov-itt'lfll!'to
,Cm:18
l'icaç()"f'
i!o :illcli~ rl~"
Iq
'1
de Oll'O Jr"'_
fUI
C10llOU II I
'el tro
eh· TI1~t 1 '\ " ) pl"ra 'út"'; .',"pe' . aI.... ri e
25 ue lu li ) rk 19rr.
ri
Iv ( tn (\ 1 ((I () f't t 11

FrequentCll'an
qu.e lhes

f'

f')

1)(1

("fi

<"
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~
sargentos: l°. sargento Joaquim Simões dos Santos,
20s sargentos Carlos Augusto da Silva Guerreiro, Amândio Ferreira Picado, Manuel da Silva Mendes, Mário Monteiro Vicente da Silva, Manuel de Carvalho e Alírio Vi
tela Camposana
e o furriel Manuel Alexandre, todos do
regimento de infantaria nO. 10, l°. sargento João da
Cruz Teixeira Bento, 2°s. sargentos Manuel Duarte Bastos
António Fernandes da Silva, Victor Manuel Figueiredo
Simões, Manuel João Almaça da Cruz, Manuel dos Santos
Campos Ribeiro, Alvaro de Oliveira Andrade, e os furriéis João Carlos Martins da Silva, Francisco Domingos
da Silva, todos do regimento de infantaria nO 12, l°.
sargento António Batista Leitão, 2°s sargentos António
Augusto Ramajal Farinha, Carlos António dos Beis, António Augusto, Cesar Artur de Sousa Gomes, Ricardo
Carlos DeI Negro Barrança, José Augusto, Afonso Antunes
Henriques, e os furriéis Diamantino Teixeira, e Manuel
Joaquim Carola, todos do regimento de infantaria nO 14.
A estes sargentos deve ser averbado aquele Estágio.
(por despacho de 26 de Abri l de 1961)
VI - DECLARAÇOES

t - Cu r so s
Declara-se que o curso de operador de radar de artilharia de campanha tem início em 15 de Maio de 1961 e
não em 24 de Abril de 1961 como consta na O.E. nO 10
3a. Série de 10 de Abril de 1961, pág. 210.
(por despacho de ?5 de Abril de 1961)
2 - Contagem

de Antiguidade

Conta a antiguidade do actual posto desde 23 de ~unho
de 1958 e não 28 de Fevereiro de 1961, como f01 publicado na O.E nO 12 - 3a Série de 30 de Abril findo, o l0 sargento do Serviço de Administração Mil~tar
José Contreiras Vasques, do 2° Grupo de Companh1as
de Administração Militar
(Por despacho de 5 de Maio de 196t)
Contam a antiguidade do actual posto desde 11:0. .dato':>
que se indicam os segu1ntcs lOs sar~ntos de ~nfrul
tari e José Augusto Figuei ra do reg1mentn d~ i nf'an
taria nO 8 - 28 de Janeiro de 1961 Antón10 José
fur!l"t!~ Moçambique - 12 de Fevereiro de 1961, José

31A
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da Hot'a Conce i çâo do Depaai to Geral de Adidos
12 de
Fevereiro de 1961 Pedro Augusto Mi.r andn
Indi a Ma
nuel GaspajO A] ve s do regimento de infantaria
n? 11,
Joqé Catarino
Guiné FranClscn dos Beis Graça
An
gola António Cardoso do batalh50 ue caçadores n 6
todos desde 15 de Feverei ro de 1961 Manuel Francr sco
Rosa do regimento de infantaria
nO 3 ?1 de Março de
1961. Tomás José dos Pea s do Centro de Instrução de
Operações Especiais
2 de Março de 1961 e Américo Pa
los Pereira do regimento de infantaria
n? 10
8 de '1ar
çp de 1961. (Por despacho de 1 de Mal.O dp 19f)1)
3 - Rectificacões
Declara se que o furriel
miliciano do regimento de cava
lari a n? 6 Edmundo Laurentino Améri r-o dos Santos Mon
teiro cuj a promoção consta da O. F.. n? 3
3a Séri.e
de 30 de .Ianea ro de 1959 a pág. f:fJ conta a ant i gui
dade no posto
de 1 de Março de 1959 e não de 16 de
Dezembro de 1959 como se publicou
(Po r' despacho de ~ de ~faio de 1961)
Declara se que o furriel
do • e rv i ço ele Saúde António
Crisóstomo
do Comando da 4a Begi ão Mi] i t.ar referido
na O E n? 10
3a Sé ri e de 10 de Abr-i I de 1%1 pág.
x)6 foi colocado no Hospi ta 1 Mil i"ar "Regional n? 3 e
não no HOSpltal Mili tal' negJ on al n? 1, como consta n a
mesma O. E (por despacho de '19 d« Abri 1 de 19(1)
Declara se que o 2° sar en to '20 mec
lio Antónl.o Mendes Bosn pe rt ence
panlri as de Sdúde e njio ao Crupo de
Auto conforme f'oi publicado na 1). E
de 20 de Abril de 1961 pág. 214
(por despacho de '2 de l1aio

vi ai, rodes Viq~{
ao 1° Grupo de Com
Companlri as de Trem
nO 1
31'1 s,ori
de 19fi1 J

Nula e de nenhum e fe i t;o a co locaçâo no C~J\Çgio ,1ilitar
do 2° sargento de ar t.i Ihar-i a AntóillO MO\lrp'(Ide ~O\lsa
do regImento de artl1hari fi hgcüra nO 5 r::om<con ta
da O.E. nO 12
3u Srie
de 3C d Abrll d. lQ61 png
254
(por despachfl dI] ') de Mai') rie 1961)
Nula e de nenhum efeito a colocação na la Companhia di·
ciplinar
do l° arge1ltt. ,J,> ll1fautal ln, .J0dr~1I~1I1\'ill.e"d
Panelas,
do regImento cte lEmc!>] rnc;
1 ('OITlO c()n~tfl

,,0
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O. E. n? 11 3a Série de 20 de Ab ral de 1961
219.
(Por despacho de 2& de Abril de 19f11)

fta

pág

4 - Refo rmas
Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço. prevista na parte final do artO 15° do Decreto
Lei nO 28404 de 31 de Dezembro de 1937 desde a data
que a cada um se indica por terem sido julgados inca
pazes de todo o serviço militar 2c sargento do Q.A.E
Luís Ülstódio do Mimstério do Exército
Arquivo C-.e
ral desde 21 de Outubro de 1960 o 2° sargento V&SCO
Edmundo de FreItas do Beg Artilharia Costa desde 1 de
Abril de 1961 l° sargento do Q A E Luis António Com
prido do Forte da Graça desde 1 de Abril de 1961 ]~
sargento do Q.A.E. Hernàni Manuel Melo de Oliveira do
regimento de infantaria nO 1 desde 4 de Abril de 1961.
(Por despaoho de 3 de Maio de 1961)
()le na O.E. nO 12 de 30 de Abril de 1961 pág. 261 onde
se le Manutenção Militar
l° sargento Q A E Antóni,
do Carmo Arrenega
23.756SOQ
deve ler se Manutenção 'vii
li tar
l0 sargento Q A E. António do Carmo Arrenega 24.756~a)
5 - P retericões

•

Declara se que o 1° cabo Aires dos Santos Pereira
rJt)
regimento de artilharia ligeira n? 1 esteve pre terido
na promoção a furriel de ar-t i.Ihar.i a de 20 de ~,lar<,o
ele
1961 a 21 de Abrjl de lq61 por motlvo de doença
Encontram

se preteridos
de m f an t.ari.a
, desde

n a promoção ao posto de furr i el
de Mai , dr- 1961 1)<; 1" s cabo:,

1

José Lei tão Sombre;_rei 1'0 e LUI" Fodrigues Gouvei a am
bo s <:la Escola Prática d Infalltaria
p", terem
au r.«
peudente
(Po r despacho

VI I

de 4 de Maw de 1961)

a n I TU A R I o

Abri] lq
20 salg nto de 1.TlfaTJ.taria José J';H:ql~im
Sd',
z ar do Comando Te rri ~,,;,,1 InrJ"'r,~nr1~nv~ de r,,~'J VerdI"
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O Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

Está

da Si lva

conforme,

o_oo Ajudante-General,
~.
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BIBLIOTÉCA DO EXER
(Alttlja 8ÜJ... t.oY.lá: M. E.)
Q.j>
O ' 1'3 3 ~.

r~

MINISTtRIO

Ordem

/

DO EXtRCITO

do Exército
20 de Ma i o de

Publ i

j 9 61

ca- se ao Exérci to o segu i n te:

I - JUSTiÇA

E DISCIPLINA

es:

Condeco r açõ
Presidência

do Conselho
Defesa

Por Portaria

- Gabinete
Nacional

do Ministro

de 12 de Abril

da

de 1961

Condecorado com a medalha de mérito militar de 4a.
classe, nos termos do artigo 52°. do Begulamento da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, o primeiro-sargento do grupo de companhias de trem auto Armando Joaquim
Coelho.
,.
'
"
Publ: i cada no Diário do Governo nO,.94, 2a. Série, de aJ
de Abril de 1961,
.'
, Condecorado com a medalha de mérito militar de 4a class~, nos termos do artigo 28°. do Begulamen·to da Medalha
M1litar, de 28 de Maio de 1946, o primeiro-cabo nO,166
BD do Regimento de Infantaria nO I, António.Quintino.
~ Publicada no Diário do Governo nO 93, 2a 'Série, ~de 19
-de Abril de "1961,
;
""
',"
. ,~

.
Louvo r es:

". . \1;,.:

;.

• ,'~. l"

I

., . Prpsjdél)cia

,"

•

do Conselho -. 6a~.i,nete ..do;~inist.roLrla.·
,
üe tesa Naci onal
: ~ .,:
~

Por Porto.rta'de
Louvado o prime.iro s arge

. (~

1'2 de A-bril:de
lt..

'f

t'

. "

~t981

.... •

~'~',

-.

{'rlJoodt. .:::ompanhias
de
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trem auto AllHa .. uo Joa~I1J.1'1
UJcllo pela exí.rema dedicação
lealdade e espírito de sacrifício de que constantemente
deu sobejas provas nas missões de que esteve encarregado
primeiramente ao serviço do chefe do Estado-Maior Gene
rll das Forças Armadas e em seguida do M1nistro da Defe
sa Nacional, tendo"se sempre revelado um militar muito
correc~o, digno e de grande competência profissional.
Publicada no Diário do GOverno nO. 94, ?a .~érieJ de 20

de Abri l de 1961.
Louvado o pr-ime iro-cabo n? , 166 Rd do regimento de in
fantariano.
1. António Quintino, porque no exercício
das suas funções, durante cerca de doas anos, se houve
sempre exemplarmente e com extraordinária dedicação e
aprumo, sendo, por tudo, um óptimo auxiliar dos seus
chefes.

Publicado no Diário do Governo n~. 93. 2a Série, de 19
de Abri l de 1961.:'

'

I

'

'

Condeco rações:
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento
exemplar, em conformi.dade 'com as disposições do Pegul amenta apr?vado pelo ~creto nO 35.667, de 28 de Maio de
1946, os seguintes sargentos:
Primeiros-sargentos: do quadro de amanuenses do exércit~t Manuel. Joaquim da Cunha do Serviço de Orçamento e
A~inistraçãQ
e José de Sousa Ruivo do Distrito d~ Recrutamento e Mobilização ~o 4; ferradores, Bernard1no dos
Santos e Hermenegildo Dias César, ambos do ~ospital Militar Veterinário.
.
Segundos-sargentos: do quadro de amanuenses do exér~ito, Joaquim Carlos Ferreira Elias em serviço no Estado
Mai?r do Exército; .e, da Guarda Fi scal ; Batalhão nO. 3,
la. CQmp~hia, Artur pires.!
,

.

O>~decor.ados coc,n.
a medalha de ouro de comportamento
i~~lar,
em ~onformidade com as disposições do Regulamento aprovado pelo Decreto nO. 35.667, de 26 de Maio de
1946. as seguintes praças do Patalhão nO 3 da Guarda
Fiscal:
Segundos-cabo.:
da 3a COmpanhia, nO 3098/25 Manuel
Ferreira; ~"da 6~ COmpanhia, nO 3176/26 João Maria das
Neves.
'
.
Soldados: da 2•• Companhia, nO 3005/24 José Augusto
Monteiro; da 3a Caopanhia, nO 314S/46 José de Moura; da
• >

4a companhia
nO 3022/24 ~ltónIo Joaquim Pereira
nO
3111/25 João Batista e nO 2464/28 António Rodrigues Men'
des; da 5a. Companhia, nO. 2960/24 José António Gomes
nO 3101/25 Manuel Maria Veiga. nO. 3143/26 Armando José
de Brito Martins, nO 3155/26 Paulo Manuel das Graças e
nv . 3.305/26. Jo~é Quaresma;
da 6a ~mpanhia
2Q72/24
FrancIsco TeIxeIra, nO 3161/26, FranCIsco Pinto~O
31R6/
26 António Augusto do Nascimento, n? 3216/26 Abílio ~*arques e nO 3662/29 António Joaquim Rodrigues.

II - MUDANÇAS

DE QUADRO

SAfGN10S 00 (UAIID ~

Artilharia

aa

Região

r,1ilitar

Os furriéis do Quadro de Complemento Humberto de Sousa
Mendonça
Adelino de Jesus Peles e António Pereira' dos
Santos
tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de
Artilharia porque encontrando se aprovados em concurso
para este quadro lhes ter competido o preenchimento de
vaga. Contam a antiguidade desde 20 de Abril de 1961,
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do
novo posto.
(Por despacho de 8 de MaiO de 1961)

Cavalaria
Regimento

de Cavalaria

nO. 3

20, sargento do Quadro de Complemento

Francisco da Silva
Braz, tem passagem ao QJadro Pemanente
da Ama de Cavalaria, porque encontrando-se
aprovado em.concurso
para este quadro lhe ter competido o preenchimento de
vaga. Fica graduado no posto de 2° sargento, vencendo
como furriel. COnta a antiguidade desde 8 de Março de
1961 data a partir da qual tem direito aos vencimentos
~ novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
ntalícia
além dos Ç\!adros".
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)
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Ingresso

nos Uuadros:

Ouadro

da Arma de Infantaria:

Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Abril de 1961, por terem regressado do Comando Territorial Independente do Estado da India, onde se encontravam nas tropas de reforço à guarnição normal, os 2°s
sargentos de infantaria, Henrique Emídio dos Santos,
Carlos de Sousa Heleno, Artur Mendonça, Luís Rodrigues
Severino, Sebastião da Costa Martins e os furriéis Abel
Jacinto Vieira e José Garraio Afonso, todos do regimento de infantaria nO. 4.
(por despacho de 10 de Maio de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Março de 1961, por ter regressado do Comando Territorial
Independente do Estado da India, onde se encontrava
nas tropas de reforço à guarnição normal, o 2° sargento de infantaria José Maria Simões Vilas, do, regimento
de infantaria nO. 5.
(Por despacho de 6 de Maio de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Abril de 1961, por terem regressado do Comando Territorial Independente do Estado da India, onde se encontravam nas tropas de reforço a guarnição normal, os
2°s. sargentos de infantaria, Manuel Sabino Brinco,
José Garraio Afonso, José Maria Simões Vilas, José de
Vale Santos, Lucínio Alfredo Lopes Cirne, José Marques
do Nascimento, Joaquim Pinto Baet.a.. Joaquim Lourenço
Canena, Alfredo Francisco Rodrigues, todos do regimento de infantaria nO. 16.
, . ,,(por,
despdcho de 10 .de Maio de 1961)
"
.. ,
'"

,Q~adro da, Arma d'e Ar,tilharia:

I

""

I,

Pa~~~r~
~ s~r cqn~ider~dos .esta situação ~~~de 28 de
Mar90 de 1961, por terem regressado do Comando T rri
tor~al Independente d0 Estado da India, onde s encon
travam em reforço '8 gtlflrniç~onormal, os 20s. sargen
tos ?e A~tdharia, Arl in~ Mar:leiraPon i f ácio, Augusto
de F~gu~1redo:,:!,? étpru,no Coelh",rfMto,
Jo" fr_cis·
co Sot.aia, Jose dOR Sanr.os, l ••,.. do regimento ele Ar

3a. Série
ORDEM DO EXenCln,
N° 14
325
****************************** ••************************
tilharia ligeira nO. 2.
(Por despacho

Quadro

de 9 de Maio de 1961)

da Arma de Engenharl

a:

Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de Março de 1961, por ter regressado do Comando Territorial
Independente do Estado da India, onde se encontr •• a nas
tropas de reforço, o 2° sargento de engenharia, Jaime
Augusto Carvalho Gomes, do regimento de infantaria nOl.
(por despacho de '26 de Abri l de 1961)
Quadro

do Serviç

o de Saúde Mi I i tar:

Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de A
bril de 1961 por ter regressado do Comando Territorial
Independente do Estado da India, onde serviu em refor
ço a guarnição normal, o furriel do Serviço de Saúde
Manuel Francisco Proença Aldeão, do regimento de in
fantaria na. 16.
Quadro

do serviço

de ~aterial:

a ser considerados nesta situação desde 15 de
Abril de 1961, data em que embarcaram de regresso a
Metrópole os 2°s. sargentos 2°s artífices serralheiros
Israel Domingues, do Grupo de companhias de trem auto
Orlando de Jesus, do regimento de infantaria nO 16, e
Os 2°s sargentos mec viat. rodas, José de Almeida
Cordeiro Frazão e José Moreira Teixeira, ambos do re
gimento de infantaria nO 16, e o 20 ~ec. radiomontador
José Joaquim Gama da ~~ta do regimento de infantaria
na. 16 destacados no Estado da India.
(por despacho de 9 de Maio de 1961)

Passaram

Passagem

a Situação

Quadro

de Supranumeráríos:

da Arma de Infantaria:

Pass~ram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Mala de 1961, por terem sido nomeados para servirem
como reforço à guarnição normal na Província de Angola
nos termos da alínea é) do artO 30 do ~ reta na 4~937
d~ 22 de Abril de 1960 os lOs. sargentos de mfanta
rla António da Silva Braga do regimento de infantaria
nO 3. Tem como unidade inr.orporAdora o batalhão inde-
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pendente de inlantal';'a nO 19. Manuel Francisco Gomes
do Quartel General da 2a Região lülitar. Tem como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 4; Jacinto Carvalho Marques, do regimento de infantaria nO,
15, José Rodrigues, do batalhão independente de infantaria nO 19, António Fernandes de Abreu pardal, do regimento de infantaria nO 3. Têm como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 7; Alfredo Cabral
Botelho, do batalhão independente de infantaria nO 18
Leonardo Gomes, do batalhão de caçadores nO 10. Têm
como unidade incorporadora o regimento de infantaria
nO 15; António Alberto Genuez Belo Pinto Salgueiro, da
Repartição de Oficiais. Tem como unidade incorporadora
o batalhão independente de infantaria nO 17; e António
José Soares, do regimento de infantaria nO 13. Tem como unidade incorporadora o batalhão independente de
infantaria nO 18.
(por despacho de 12 de Maio de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Mar
ço de 1961, por ter sido nomeado para servir como re
forço à guarnição normal na Província de Angola, nos
termos da alínea c) do artO 3°. do Decreto nO 42937
de 22 de Abril de 1960, o l° sargento de infantaria nO
14, António Batista Leitão.
(por despacho de 4 de Maio de 1961)
Passou a ser considerado nesta·situáção desde 21 de A
bril de 1961, por ter sido nomeado para servir como
reforço à guarnição normal na Província de Angola, nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto nO 42937, de
22 de Abril de 1961, o 1° sargento de infantaria, Au
gusto Marques da Silva Gervásio, do regimento de in
fantaria nO 15. Tem como unidade incorporadora o regi
mento de infantaria nO 13.
(Por despacho de 11 de Maio de 1961)
Passa~am a ser considerados nesta situação desde 26 de
Abr11 de 1961, por terem sido nomeados para servirem
como reforço à guarnição normal na Província de Angola
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto nO 42937
de 22 de Abril de 1960, os lOs sargentos de infantaria
Américo PaIos Pereira, do regimento de infantaria nO
~2, e Am~lcar Eugénio Gonçalves Canto, do regimento de
1nfantar1a nO. 15.
(Por despacho de 4 de Mni() de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 27 de Abril
de 1961,. por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarn1ção normal na Província da Guiné, nos termos
da ~línea c) do artO 3° do Uecreto nO 42937 de 22 de
Abr11 de 1960, o l° sargento de infantaria Salviano
Duarte de Oliveira Amaral, do regimento de infantaria
~o
10. Tem como uni.ade incorporadora o regimento de
mfantaria nO 7.
(por despacho de 6 de Maio de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 6 de
Abril de 1961, por terem embarcado para o Comando Territorial Independente da Guiné onde vão servir por imposição em reforço à guarnição normal, os 2°s. sargen·
tos Jaime Valério Leote Mendes, 2° sargento graduado
Eduardo José Machado de Brito, e o furriel José Gonçalves da Cruz, do regimento de infantaria nO 1.
(Por despacho de 13 de Maio de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 9 de Abril de 1961, por terem embarcado para o Comando Territorial Independente da Guiné onde vão servir por imposição de reforço a guarnição normal, os 2°s. sargentos Manuel António Pereira Silvestre, António Francisco Mendes, 20 sargento graduado, João Augusto Gonçalves
da Silva, e o furriel Manuel da Conceição Gonçalves.
(por despacho

de

12 de Maio l:ie 1961)

Passaram a ser considerados nesta situação desde 21 de
Abril de 1961, por terem embarcado para a 3a Região
Militar onde vão servir nas tropas de reforço à guar
nição normal, os 20s sargento~ de infantaria, José Sil
va, Joaquim Angelino de Sous., Alfredo Alves de Carva
lho, Orlando Filipe Fernandes e José Augusto Vaz, todos
do regimento de infantaria nO, 15.
(por

despacho

de

5 de Maio de 1961)

Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
M~io de 1961, por terem embarcado para a 3 Região Mil~tar onde vão servir por imposição e~ reforço ~ guarmção normal, os 20s sargentos Antón10 Salvado AI ve~,
Francisco Rodrigues Victorino, Arnaldo Mor~1ra de Fre1
tas, Artur Ferreira Mendes
António 't'"rl_J'lS Rebelo,
António Lourenço ~1enino \"odos do repmento de infan
taria nO. 2.
'
(Por despacho

de

13 rle Mato de 1961)
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Maio de 1961, por terem embarcado para o Comando Territorial Independente de C~bo Verde, indo prestar serviço no Aeródromo do Sal. sendo considerados em diligência na Força Aérea, os 2°s sargentos de infantaria
Francisco Jorge Martins, e Faustino Augusto Guerra, do
batalhão de caçadores nO. 6.
(por despacho de 13 de Maio de 1961)

Quadro

da Arma de Artilharia:

Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Abril de 1961, por ter sido nomeado para servir como
reforço à guarnição normal da Província de Angola, nos
termos da alínea c) do artO 3Q do Decreto nO 42937, de
22 de Abril de 1960, o l° sargento de artilharia, AI
berto Castanho Ribeiro, do regimento de artilharia an
tiaérea fixa.
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Maio de 1961, por terem sido nomeados para servir como
reforço a guarnição normal na Província de Angola. nos
termos da alínea b) do artO 3° do Decreto nO 42937, de
22 de Abril de 1960, os lOs. sargentos de artilharia.
José Duarte Junça, do regimento de artilharia ligeira
ft9.3 Tem como unidade incorporadora
o regimento de
artilharia ligeira nO 2; e Francisco Amaral do regi
mento de artilharia ligeira nO 2. Tem como unidade in
corporadora o regimento de artilharia ligeira nO. 4.
(Por despacho de 12 de Maio de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
M~io ~e 1961, por terem embarcado para o Comando Ter
:Itor~a1 Independente da Guiné, onde vão servir por
Impo.sIção em reforço à guarnição normal, o furriel
MartI~ho Leo~ardo Monte~. 2° sargento graduado António
Joaqu~m flennqu.es Carr-e'i
ra, 2° sargento Milton Esteves
ferreIra, furrIel Manuel Pinto Teixeira
20 sargento
Manuel Leal Gomes, todos do regimento de artilharia
ligeira nO 2.
(por despacho de 12 de Mato de 1961)
a ser considerados
nesta
sttuação
desde 21 de
~r~l de 1961, por terem embarcado para a 3a "Região
MIlItar onde vão servir na~ tropas de reforço
~Iar

Passa~am
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niç~o normal
os 2°s sargentos
de artilharia,
Aires
~lves, Pedro Maior Sequeira, e o furriel
.IoaqUIm NInI .Carvão, todos do regimento de 'artilharia
pe
sada nO 3. (Por despacho de 4 de Maio de 1961)

~m~?

;'.

Pass~u a ser consid~rado nesta situação desde 21 de Abr i l de 1961, por ter sido nomeado para se rvi rrcomo
reforço a guarnição normal na Província de Angola,' nos
termos da·alínea
b) do ar tO 3°. do Decreto nO 42937,
de 22. de ALril de 1961, o 1° sargento de artilharia
JoaquIm Henriques Barbosa, do regimento de artilharia
pesada ".. Jr
(por despacho de 4 de Maio de 1961)
Ou a d r o d a A rm a d e C avai

a r i a:

Passou a ser considerado ne~ta situação desde 5 de,Máio
de 1961, por ter.sido
nomeado para sefvi~ como reforço
'a guarnição normal
Província de Angola"nos
tenhas
da alínea c) do art;? 3° do Oeçreto. n? 42937, de 22' 'de
Abril de 1960, o 10 sargento"dE; cava l ar i a Francisco
Maio Diogo, do. Campo.. de ,Ins~~~ção Nlil:itar de.i Sant.a
Margariqa. Tem como unidade incorporadora
ó _~egimento
,de'cavalaria
!;to. '7.'
."
':. , ".) ..",','
(Ifor despach9, de ~i çJ.e.f.';a.~ode J.961) , ,:.i:,!0.~

n~

I

.

.

I " nOJ,

...•.

Passou a se'r 'co'nsiderádo nes t a ~itua'ção desde 21, cle-I\bril de 1~6'1: por ter ambarcado para a 3a·,Regi'ão ,Mili
tar onde v~i servi r .nas Itropas d~. ref.o~ç? à ..gu~l'nição
n?rm~I.. o 20: s,arget:lfo de c.avala_r1~.Antonl:0_Jose de. e
hveua
Nascrmento , .do n~.glmen,to,de-.lanc.euos'no,.
2;.
,
' . ! ,'i
(Pó r d~~R{fcftó~de .~. de~'Maio, de 1961)
,!

.!

'

,.

..

,

'

••

'.,!.;."

"õ

".

Passou a ser con~id~rado'nesta.$it(t!.aç-ãpl~esde
.23 dt; ~bril de 1961 por ter embarcado para a 3a RegIão M~l~
tar onde vai servir nas tropas de fl'lforçp a .gu&J:ll1çao
normal, o fur r ie l deíc'E\va\aria', José Antp~ip Baj"nt'a
Válério, "do regimentq delfanc~ir.c:>.s.rn~. 2......•.
~-- '
(por deSpacho~.de '4 de Ma~9 d~ t~61)
:,
I

'.

t·

d'~'s,a6deMi

servicà

Qu3'd'ro'do
•

P~SSOll' a
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"
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'=t~~ '!J>.J
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"
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-~;:~;5·d'€!.'All':i;l

ser consid'er~çlo'n~;ta
sitl,la~'ão ,~;~
de 1961 por ter sido nomeí'ldopara. sc· . .H como refol't;o
a guarnição normal na Província de Angola, nos termos
da alínea c) do artO 30 no nP.r.rp.to 42937 OP. 22 OP. A-
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bril de 1960, o la sargento do Serviço de Saúde José
Simões dos Santos da Casa de Reclusão do Governo Militar de Li sboa.
(Por despacho de 5 de Maio de 1961)

Guadro do Serviço de Material:
Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Maio de 1961, por terem embarcado com destino a Angola
em reforço à guarnição normal por imposição, os seguintes 2°s. sargentos meco viat. rodas: António Alvaro
Moreira Marques, do regimento de engenharia nO 1. Tem
como unidade mobilizadpra o batalhão independente de
infantaria nO 17; Eduardo Viriato Pereira Horta, do l°
grupo de companhias de administração militar. Tem como
unidade mobilizadora o batalhão independente de infantaria nO 19; Ilídio António Trindade Santos, do batalhão de caçadores na 5. Tem como unidade mobilizadora
o batalhão independente de infantaria nO 18; Francisco
Pereira Nunes, da Escola Prática de Engenharia. Tem
como unidade mobilizadora o regimento de artilharia
ligeira nO 4; João Diogo Ribeiro, do regimento de infantaria nO 7. Tem como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO 15; José narbosa Lima Coelho do
regimento de artilharia pesada na 2. Tem como unidade
mobilizadora o regimento de infantaria nO 2; José Eugénio Rodrigues Gaspar dos Santos do regimento de infantaria na 10. Tem como unidade mobilizadora o regimento de cavalaria nO 7; Mário Fernandes Simões do regimento de infantaria nO 4. Tem como unidade mobilizadora o regimento de artilharia ligeira nO 2; e o furriel meco viat. rodas António Antunes Flora, do regimento de infantaria na 7. Tem como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO 7.
(Por despacho de 13 de Maio de 1961)
Pa88~ram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Ma10 de 1961, por terem embarcado com destino a Angola
~,~forço
~ ~arnição nonnal por oferecimento os fur
r1e1S ~c. rad10m0n~ado~s
~an~el ~drigue8
Rodrigues
do regamento de art1lharl8 hgeua
nO 2. Tem como unidade ~bilizad~ra
o regimento de infantaria na 7; e
Joaqu1m Gomes M1randa do regimento de infantaria na 11
T~ como unidade mobilizadora o regimento de infanta
r1a nO. 15. (Por despacho de 12 de Maio de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de Maio
de 1061, por ter embarcado com destino à Guiné em reforço ~ guarnição normal por imposição, o 2° sargento
meco v~at. rodas, Domingos Francisco Gordo Carvalho,
d~ reg1mento de cavalaria nO 7. Tem como unidade mobihzadora o batalhão de caçadores nv , 5.
(Por despacho de 13 de Maio de 1961)

Uuadro de Amanuenses do Exérci to:
Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Maio
de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província de Angola, nos termos
da ?línea c) do artO 3° do Decreto nO 42937, de 22 de
Abr11 de 1960, o 2° sargento do Q.A.E., Evaristo Peres
de Campos, do regimento de artilharia pesada nO. t.
(por despacho de 15 de Maio de 1961)

-

Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de Maio
de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província da Guiné, nos termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto nO 42937 de 22 de
Abril de 1960, o 2° sargento do Q.A.E., Gaspar José
COchicho, do grupo de artilharia contra aeronaves nO 2
(Por despacho de 15 de Maio de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 26 de Abril
de 1961, por ter sido nomeado para servir em comissão
militar à guarnição normal na Província de Angola nos
termos da alínea c) do artO 3° do Oecreto nO 42Q37 , de
22 de Abril de 1960, o 2° sargento do Q.A.E., José da
Silva Martins, do Destacamento Misto do Forte de Almada
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)

Quadro do serviço

Geral do Elérci to

Bandas de Música
Passou a ser considerado nesta situação desde 1 de ~aio
de 1961, o 20 sargento ITÚsico, Alberto Gabri;.J .gedor
Marques, da 4,a. ~gião Militar.
(por despacho de 1'2 de Maio de 1.,1)

Quadro do Serviço

GereI do Exérci to

Cornetei ros
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Passou é\ ser considerado nesta situação desde 5 de Maio
de, 1961, por ter emba~cado com destino a Angol~ em reforço a guarm ção 'normal por'lInposição, o furdel Custódio Feliciano de ~esus da Aêâdemia Militar. Tem como
unidade mol.iLi.zadmía o regimento de in Fant ar-ia na. 15.
(Por despacho 'de 1:5 ele 'Màio de 1961)
,
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PER\A.ftNENTE

e r v i ç os '

A rn a seS

Escalas

Práticas
das Armas e' Serviços,
de instrução
e unidades

centros

ln f an t a r i a
\

Escola

:

Prática

de Infanta(ia

~.I •

.1

ii

Furriéis de in'fantaria,
os 'los cabos' José Martins Nunes,
João, Sobreiro Moreno', José Francisco M~rt;inho, todos
do regimento de mfan t'er-i a na '1,' .Ioaquirn Alves Luzio,
José Augustd Vaz, João Alves Isidoro, Manuel Maria Rodrigues Pires, Fausto Roque Correia, contando a, antiguidade 'desde l'de Maib de 1961,' data a partir
da qu.al
-têm direi to aos wencirríentos' do novo posto. Vencempela
.verba '1Pessoal dos quadros aprovados' 'por Lei".
.,.,
',' .' : (Pôr desp acho de' 11 de Maio de '1961)
,
1.:
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Furriéis de; i'rifaritària',1 os' ,los :ç'abos Hertrnn.io Rodrigues
Martins, Dorni.ngoê' Jd~é'Mirotles Rico, 'imJbosdo regimento de i.nf ant.ar-ia n? ,L Oo,!.llingÇ>s
Rico Lampre ia, do re
gimento de :infaIÍtarfâ rió '11, e ~ái1uel' Marques Teodoro,
contando a ant.i.gui dade ,desde
de Maio de 1%1, data a
partir da qual témGcirreito aos ''véncimentos do novo pos
to. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vi talícia
'á1ém '..dosr Quad'rios'i~~":,\ , .. '_'
T(\h':'~~1n \ (fi"eJort.ciksp'ãéh'o'.'de 11 de Maib
de 1961 i

t

I'

I

(~~'gi

t·

j

',',

~".

,

,,'

\

...•• ~ I'

melltlj' tlé i ri'f anta ri a nO

Furriéis
de :hifihltàtiá' 013'lOs cabQ,s Arit'ón'i~ A~gusto da
Silva Martins, e F'rancrs'co"ABreu,' contando a ant igui
dade desde 1 de Maio de 1961, data a partir
da qual
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tem direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 9 de Maio de 1.961)
Furriel de infantaria, o l~ cabo
contando a antiguidade desde 1
partir da qual tem direito aos
to. Vence pela verba "Pessoal
além dos quadros".
(por despacho de 11 de
Regimento

José Landeiro Ferreira
de Maio de 1961 data ~
vencimentos do ~ovo posde nomeação vitalícia
Maio de 1961.)

de infantaria

nO. 2

Furriel de infantaria, o l°. cabo João Carolino Gomes
contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela yerba "Pessoal dos Quadros Aprovados
por Lei". (Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Regimento

de infantaria

nO

3

Furriéis de infantaria os lOs cabos José do Vale da Sil
va, do Regimento de infantaria nO 4, António José de
Jesus Fandeira Lopes, Francisco Rodrigues Herculano de
Góis, Caetano Pires Patrocínio, contando a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
"Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 9 de Maio de 1961)
Furriéis de infantaria os lOs cabos José Nltónio Pereira
~artins e Victor Gonçalves Sequeira do regimento de
~nfantaria nO 4, contando a antiguidade desde 1 de Ma
1~ de 1961. data a partir da qual têm direito aos ven
C1mentos do novo posto Vencem pela verba "Pessoal de
nomeação vitahcia além dos Quadros".
(Por despacho de 9 de Maio de 1961.)
Regimento

de infantari

a n°.

5

Furriéis de infantaria. os lOs cabos António José Figueira, Lutério Fonseca Tomás contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1061, data a por t ir d
,-,
.1 tem diceito
aos vencimentos do novo posto Vencem pela verba "Pes
soel dos quadros aprovados por Iei .
(Por desnacho de 9 de MatO de. 1961)
t:
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Furriéis de an+ant arJ
C;3':'
cabos Francisco Martinho
Guiomar. Francisco J030 r>~ ··~s. João Pedro Garraio. todos do regimento de m ianvar-ia n- 15 Joí>o .lacmt.o Di
as Alfaiate. do regimento de infantaria n> 2, José 01.
ogo Nunes Galrito, do batalhão de caçadores nO 8. Ma
nuel Lourenço Lourenço. contando a antiguidade desde 1
de Maio de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vencem pela verba ·Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros' .
(por despacho de 11. de Maw de 1961)
c-

Regimento

j;:,.

de infantaria

nO

6

Furriel 2° art. serralheiro, o 1° cabo ajo de art. serralheiro José Vaz Fernandes. do regimento de engenha
ria nO 2. contando a antiguidade desde 25 de Abril de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos Quadros
aprovados por Lei· .
(Por despacho

de

12 de Maw de 1961)

Regimen to de infanta

ri a nO. 7

Furriéis de infrultaria os lOs cabos Joaquim de Jesus Monteiro, Joaquim Fernando Neves Severo Victor Manuel
Caetano Vieira. Orlando Martins Ferreira Olaio, con
tando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Vencem pela verba "Pe ssoa l dos Quadros aprovados
por Lei. (Por despacho de 11 de Maio de 1961)
Regimento

de infantaria

nO

8

Furriel de infantaria, o 1° cabo Luís Oliveira Roldão
do batalhão de caçadores nO 9, contando a antiguidade,
desde 1 de Maio de 1961 data a partir da qual têm di
reito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
'-Pessoal dos quadros aprovados por Lei
(por despacho de 11 de Maio de 1961)
Regimento

de infantaria

nO

10

Furriel de infantaria o l° cabo Adérito Ferreira Gomes
contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela verba dos Quadros aprovado~ por Lei
(Por despacho de II de l.1(Tio (j,~ 1961)
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(l 1° ca~o JOã.0
Franci s co Pin tado
Carola do batalhão de CaC8(10reC;nO 8 contando a anti
d (:es
1
d'e 1 dr- TI,'
gul. d a.e
,'alO"1(e •"I'L: dat.a , a partir da 411al
tem dIreIto aos vencImentos do novo posto. Vence pela
verba .Pessoal de nomeação vltahcia além dos Quadros"
(po r despacho de 11 de Mato de 1961)

Furri ei de infantaria

Regimento

de infantaria

na

12

20. sargento músico executante no instrumento 'Saxofone
o furriel músico executante no Instrumento "Saxofone'
José Viso Marques contando a antiguidade desde 30 de
AbrIl de 1961 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Furriel de infantaria o l° cabo Joaquim Fernando de Sousa Woura. do ~egimento de infantaria nO 8. contando a
antiguidade desde 1 de Maio de 1961. data a partir da
qual tem direIto aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba'Pessoal ~nO",eação vi t alrcia além dos Qua
dros".
(Por despache
11 de Maio de 1961)

Refimentc

de infantaria

nO

13

Furriéis de infantaria, os lOs cabos Francisco do Espíri
to Santo Carvalho Fernandes António de Carvalho Lima,
Serafim Coelho. contando a antiguidade desde 1 de Maio
de 1961 data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de
nomeação vitahcia além dos Quadros".
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)

Regimento

de infantaria

na

15

Furriéis de infantaria, Cristóvão Amara Wartins Beirão,
do regimento de infantaria nO 2. Manue~ A~onso, e José
Joaquim Campo dos Reis, contando a antIguIdade desde 1
de Maio de 1Q61. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
dos Quadros aprovados por Lei •
(por despacho

de 9 de MatO de 1961)

Furriéis de infantaria
os 10e; canos D \.l.d l'erreira de
Oliveira, Augusto G~lvã( Gil André, Joaquim Batista
Lopes. do regimento de infantar;u nO 2 contando a an-
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tiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vf'pcimentos do novo posto. Vencem
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos
QIadros".(por despacho de 9 de Maio de 19fi1}
Regimento

de infantaria

nO. 16

Furriéis de infantaria, os lOs. cabos José Joaquim Fialho
Belfo e Aloisio Emídio Gertrudes, contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a partir da qual
t~ direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Batalhão

independente

de infantaria

nO. 19

2° sargento músico executante no instrumerito "Contrabaixo", o furriel músico executante no instrumento de
"Contrabaixo", António Maria Barão, contando a antigui
dade desde 30 de Abril de 1961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 9 de MatO de 1961)
Batalhão

de caçadores

n°.

5

Furriéis de infantaria os lOs cabos Horácio Júlio José
do regimento de infantaria nO 11, Serafim Novais Moreira. Francisco Ribeiro de Azevedo, contando a antigui
dade desde 1 de Maio de 1Q61 data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Furriéis de infantaria, os lOs cabos, Manuel Francisco
Pereira e Ab11io Monteiro de Brito contando a antigui
dade ~e~de 1 de Maio de 1961, data a partir da qual
tem d1re1to aos vencimentos do novo posto Vencem pela
verba "Pessoal de nomeação vitalíci.a além dos quadros
(Por despacho de 9 de Mato de 1961)
Batalhão

de caçadores

nO

B

Furriel de infantaria, o I? cabo Manuel Palhinhas Beijo
cas, contando a antiguidad
desde 1 d Maio de 1961,
data a parti r da qua 1 t,e. II'l'f' i Lo "0<0
.J
" o" veenc<":)imen t,(IS no
o

3a
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nov? posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação VIt.alíci a além dos OJadros".
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Batalhão

de caçadores

nO. 10

Furriéis de i~fantaria, os lOs. cabos Filipe Mesquita, da
Escol a Prát.ica de Infantaria, e Francisco Pires Mateus
do batalhão de caçadores nO. 6, contando a antiguidade
de~de 1 de Maio de 1961, data a partir da qual têm direIto aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho

de

11 de Maio de 1961)

Artilharia
RegimeI1to

de arti

Iharia

I igei ra nO. 4

Furriéis de artilharia, os lOs cabos Eduardo Pimenta
Gonçalves Pina, do regimento de artilharia pesada nO 2
e José de Oliveira Fadigas, do regimento de artilharia
pesada nO 3, contando a antiguidade desde 20 de Abril
de 1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de
nomeação vitalícia além dos ()tadros".
(por despacho de 8 de Maio de 1961)
Furriéis de artilharia, os lOs cabos José António dos
Santos, do regimento de artilharia pesada nO 2, e Aires 3esr~oàcFerrei~.,-eont••d, ~.atigui4ade de3~
25 de Anra I de 1961, dat a ii part ir da qual tê~' di reato
aos vencimentos do novo posto. Vencem pela ver~ "Des
soal de nomeação vitalícia além dos ()tadros".
(Por despacho de 8 de Maio de 1961)
Regimento

de artilharia

pesada

nO. 3

20 sargento 20 meco viat. lagartas e especiais, o furriel Bernardino Lopes Guapo, contando a antiguidade desde 30 de Abril de 1961, data a partir da qual tê~ direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 9 de .Maio de 1961)
Grupo

de artilharia

contra

aeronaves

nO. 2

20 sargento 20 meco viat. layartas especiais, o furriel
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Raul Frbe , to Sal danb a, .",
..".ndc a anta gui.dade desde 30
de Abril de 1961, data d j art.ir da qual tem direito aos
vencimentos ao n( .,0 po ,
(por despacho ae lU de Maio de 1961)
Britaria

IndependentE;

defesa

de COSia n°

Furriel de ar tilhari a, o 1°. cabo Manuel Alberto Mart.ms
Fialho, contando a antiguidade desde 20 de Abril de
1961, data a partir da qual tem dIreito aos vencimen
tos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de nomea
ção vi tal ícia além dos Ouadros",
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO

3

l°. sargento de cavalaria o 2°. sargento Manuel Marques
Alegria, do grupo divisionário de carros de coml:-ate
contando a ant.rgui.dade desde 1 de Março de 1061, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(Por despacho de 12 de Maio de 1961)
Supranumerários:
ln f an t a r i a
Regimento

de Infantaria

nO

2°s. sargentos de mfantari a os furóéis António Marja
~~ónica Pe rei t a e Alberto José de Almeida
ont.ando a
ant i.guidade desde 31 de Warço de 1961 dat.a a parti r
da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
Fncontram se a servir nas t.ropa5>de reforço a guarni
ção normal do [stado da Tndia.
(Por despacho de 10 de Mato de 1961)
Regimento

rte Infantaria

nO

4

2° sargento de infantf.Jl"Ía o furriel Jos' Garraio A{ons()
contando a antiguirlarle <:1esde31 de Março d 1961 data
a partir da qual tPtI1 di rei t_n aos venr-imem () (ln novo

posto
forço

!:').1(:onl:a-<:;e
a prestar servico nas tropas de re
normal do Estado da India.
(paI desp acho de ;) de Maw ue 1961}

3 !.,ruarrl1çRO

Furriel de infantaria, o lu cabo Francisco Manuel de Jesus Pereira, contando a antIguidade desde 1 de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)

Cavalaria
Regimento

de cavalaria

n°

3

Furriel de cavalaria o 1°. cabo Joaquim Soeiro Grilo,
contando a antiguidade desde 8 de Março de 1961, data
a partir d~qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Ouadros
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)

No UI tramar:
3a

Região ~il itar

10 sargento de infantaria, o 2° sargento Antónib Martins
Teixeira contando a antiguidade desde 8 de Março de
1961 data a partir da qual tem djreito aos vencimen
tos do novo posto.
(Por despacho de 4 de Maio de 1961)

20 sargento de artilharia

o furriel Armando Alves Ror
ges contando a antiguidade desde 31 de Março de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Por despacho de 5 de Maio de 1961)

Furriéis de infm t.ari.a,os 1(> s cabos João Maria de Alm~i
da Figueiredo e Manuel ratista Costa contando a an~1
guidade desde 6 de Fevereiro de 1961, data a partIr
da qual tem direi to aos vencimen tos do novo posto.
(Po r despacho de 9 de .Uaio de 1961)
Fur riel de infantaria, o 1". !'éJl.!O v' NmJ:~ de Oli v~.ir a e
SiIva contando a sn t i C"1.1irlodc
desde 1, l~~ Feverell'o ~e
de 1961 data a partir d:'lqual tem dJl'eIto aos venCI-
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mentos do novo posto.
(Po r desp acho de 4 de Maio de 1961)

2° sargento 2° meco viat. rodas, o furriel EmI_10 Manuel
Saiote, contando a antiguidade desde 30 de Abril de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(Por despacho

4a.

de 9 de Maio de 1961)

Região

(,1ilitar

l° sargento de infantaria, o 2°. sargento Olegário José
Carretas, contando a antiguidaqe desde 19 de Março de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 15 de Maio de 1961)
2°. sargento de infantaria, o furriel Abílio AmeIa, contando a antiguidade desde 3 de Janeiro de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Por despacho de 11 de Maio de 1961)
Comando Territorial

independente

do Estado

da India

Furriel de cavalaria, o l°. cabo Manuel Fonseca Afonso,
contando a antiguidade desde 8 de Março de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(por despacho de 12 de Maio de 1961)

°

Furriel 2°. artífice-carpinteiro,
furriel graduado, 2°.
artífice-carpinteiro, Manuel Ferreira, contando a antiguidade ~esde 1 de Abril de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Comando Territorial

independente

de Timor

l°. sargento de infantaria, o 2°. sargento Agostinho
Rodrigues Lages, contando a antiguidade desde 19 de
Março de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 5 de Maio de 1961)
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V

COlOCAçilES E TRAHSFER~NCIAS

SARGENIf)S

IX)

Q.JA!ID PFTh1.âNFNTE

Armas e Serviços:
Mi n i s t é r i o do Exé r c i to
Di

recçães

e Chefi as dos Serviços
Na dependênci

Di recção

do Serviço

e out ros órgãos:

a do Ajudante

de Pessoal

General

do Mini stério

do Exérci to

2°. sargento de artilharia Arlindo Madeira Bonifácio, do
regimento de artilharia ligeira nO 2. Vence pela verba
"Pessoal de oomeação vitalícia além dos Quadros",
(por despacho de 1.0 de Maio de 1961)
Di recção

do Serviço

de Justiça

e Discipl

2° sargento de infantaria, Joaquim Pinto
mento de infantaria nO 16, devendo ser
ta situação desde 15 de Abril de 1961.
ba dos "Quadros aprovados por Lei'.
(por despacho de 10 de Mrtio de
Na dependência
Di recção

ina

Faeta. do regiconsiderado nesVence pela ver
1961)

do Ouartel

Mestre

General

do Serviço

de Saúde

Furriel do Serviço de saúde Manuel Francisco~Pro~nça,A~·
deão. Vence pela verba "Pessoal de nomeaçao VI cal Ici e
além dos OIadros".
(por despacho de 1'2 de Maio de 1961)
Escolas

Práticas
das armas e ~erviços,
de instrução
e unidades

centros

Infantaria:
Escola

Prática

de infantaria

20. sargento de infanta~ia Henriqu7 Emíd~o.dos Santos, e
o furriel de infantarIa Abel JacInto VIeIra, ~bos do
regimento de infantaria nO 4, devendo ser consIderados
nesta si tu"Ç8' -lesde 15 d", ,,'i
.;.. 1961. Vencem pela

, •j

rIo

aa

14
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verba dos "Quadros aprovaJus por Lei' •
(por

despacho

Regimento

de q dr>Maio de 1961)

de infantaria

nO

l° sargento de infantaria Manuel Teixeira Júnior, dp batalhão de caçadores nO. 5.
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Regimento

de infantaria

nO

5

2°. sargento de infantaria, José Marques do Nascimento,
do regimento de infantaria nO 16, devendo ~er considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1961. Vence
pela verba dos "Quadros aprovados por Lei"
(por despacho de 10 de Maio de 1961)
Regimento

de infantaria

n°

6

l° sargento de infantaria, Flísio Vaz de Barros Lima, do
batalhão de caçadores nO. 9.
(por despacho de 6 de Maio de 1961)
Regimento

de Infantaria

n°

8

2°. sar.ento de infantaria Manuel ~as da ilva do ba
talhão de caçadores nO 5 devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Março de 1961 Vence pela verba dos "Quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 10 de Maio de t961)
Regimento

de Infantaria

nO

10

2°s. sargentos Joaquim Augusto Castelinho e
rafim dos
Reis Martins. ambos do regimento de infantaria nO 12,
e Manuel Rodrigues Lima Ramalho. do batalhão de caça
dores nO. 9.
(Por despacho de 6 de Mato de 1961)
Regimento

de infantaria

nO. 11

2°. sargento 2°. artífice s rr-alheiro Israel Doeringues,
do grupo de companhias de t rem auto Deve ser considerado nesta situaç50 desde 15 de Abril de 1961, data
em que embarcou de reg~e~so a M tr6PQle. Vence pela
verba "Pessoal de nf."'lesl$ão
vitalícia além dos Quadros".
(por

despacho

d~ 8 de Moia de 1961)
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Batalhao

Independente

de Infantaria

nO

17

2° sargento de mfantaxi a, M' »eI Sahino Brinco, do regi
mento de infantaria nO 16. devendo ser cons1derado
nesta situação desde 15 de Abr11 de 1961. Vence pela
verba dos "Quadros aprovado» por Lei".
(po r de sp acho de 10 de Maio de 1961)
Artilharia:
Regimento

de artilharia

ligeira

nO

2

2° sargento 2° meco radiomontador, José Joaquim ~a
dp
Mota do regimento de infantaria nO 16. devendo se'
considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1961.
data em que embarcou de regresso a Metrópole. Vence
pela verba ~essoal de nomeação vitalícia além dos Qua
dros". (por despacho de 8 de Maio de 1961)
Regimento

de artilharia

ligeira

nO 4

1° sargento de artilharia, António Salsinha do reg1men
to de artilharia ligeira nO 2, devendo ser considerado
nesta si tuação desde 28 de Março de 1961, por ter re
gressado do Estado da India. Vence pela verba "Pessoal
dos "Q.Iadros aprovados por Lei .
2°. sargento 2°. mec viat. rodas, José Almeida Cordeiro
Frazão do regimento de infantaria nO 16 devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1961,
data em que embarcou de regresso ti Metrópole. Vence
pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos Qua
dres",

(por

despacho

de 8 de Maio de 1961)

2°s. sargentos de artilharia
José Francisc~ Sot~ia. ,e
José dos San tos. ambos do regimen to de artdhan a 11
geira n? 2. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação V1'
tal íci a além dos Quadros".
2°. sargento de artilharia, José Bruno Coelho Franco
regimento de artilharia ligeira nO. 2.
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
Regimento

de ar u rnau a ~Jesa(j']

I'

do

1.

20 sargento 20 meco viat. rorl~s, Gabriel Albino. da 3a.
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Região Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Abril de 1961 data em que embarcou de re
gresso a Metrópole. VenCL pela verba 'Pessoal de nome
ação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 15 de Maio de 1~61)

Grupo de artilharia

contra

aeronaves

nO

3

20• sargento 20 meco viat. rodas, Francisco José Moreira
Teixeira, do regimento de infantaria na 16, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1961,
data em que embarcou de regresso à ~1etrópole. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 12 de Maio de 1961)

Engenharia:
Escola

Prática

de Engenharia

20 sargento de engenharia-sapadores, Orlando Manuel Diogo Feliz, do regimento de engenharia na. 1 devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Março de
1961, por ter regressado do Estado da India. Vence pe
la verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros". Com destino ao batalhão de engenharia na 3.
(po r despacho de 10 de Maio de 1961)

Regimento

de engenharia

nO 2

20 sargento de engenharia transmissões Jaime Augusto
Carvalho Gomes, do regimento de infantaria na I, deven
do ser considerado nesta situação desde 28 de Março de
1961, por ter regressado do Estado da India.
(por despacho de 9 de Maio de 1961)

Orgãld

de execução

Estabel ecimentos

dos serviços

e outros

elementos:

Mi I itares:

Estabelecimentos
Presídio

Penais
Militar

10 sargento de art.iIhar ia, Henri que s Bodr igue= E"tr:>nr.a
do regimento de artjJharin ligelra na I, devenrlo "er
considerado nesta si t11ação e na de supranumerário des-
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de 28 de Mar'(lJ,lI"1%1, por ter regressado de reforço
a guarnição normal do Estado ~a Tndj~.
(Por desp ach» de .t ~ de Mato de 1961)
Furriel de infantaria, João Marques, do regimento de infantaria nO 3, devenda ser considerado nesta situação
desde 15 de Abril de 1961. Vence pela verba dos "Quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 10 de Maio de 1961)
ta

Companhia

Discipl

inar

2°. sargento de infantaria, ~osé Augusto Lopes, e o furriel de infantaria Elísio Braz Lopes, do regimento de
infantaria nO 3, devendo ser considerados nesta situação desde 15.de Abril de 1961. Vencem pela verba dos
"OJadros aprovados por Lei".
(por despacho de 10 de Maio de 1961)
Estabel
lnst

ecimentos
tuto

de lnst rução:
dos AI tos

Estudos

Mi I i tares

2°. sargento de artilhar18, Joaquim José Gomes RamalhoJ
devendo ser considerado nesta situa~ão desde 7 de A
bril de 1961 por ter regressado do Comando da 4a Pe
gião Militar. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação
vi cal jci a além dos Quadros'
'
(Por despacho

de

5 de Maio de 1961)

A C a d em I a ~ i I i t a r
2° sargento de artilharia Augusto de Figueiredo do re
gimento de artilharia ligeira nO 2. Vence pela verba
'Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros'.
(Por despacho de 10 de Maio de 1961)
2°s. sargentos de infantaria. José António Caqueir?~Baj anca do regimento d infantari a n? 3, e Sebastl aO da
Cost.a Martins
do regimento de infantaria n? 4, dev~
do ser cons ider ados nes t a si tuacâo desde 15 de Abn 1
de 1961. Vencem pela erba dos ()Iadro~ a~nwdJo" por
Lei.
(Por despacho ti til' e 'uo r{n
I
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s de m fant.ara
a
rI<.:
d
r
da r Iva
[am
que
do regimento de infantarIa nO Ií;, e José Garrajo Afonso
do
regimento de m Iant.ar i n 4 devendo se 1 considerados
nesta situação desde 1~ de Abril de lQ61. Vencem pela
verba dos "Quadros aprovados por Lei .
(Por despacho de to de Maio de 1961')
áí

Instituto

Técnico

Militar

dos Pup r lo s do Exército

2°. sargento de infantaria, José Maria Simões Vilão do
regimento de infantaria nO 5, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Março de lQ6].
ence ppla
verba dos "çuadros aprovados por Lei",
(por despacho de 6 de Maio de 1961)

instrução

CtII1pode

militar

de Santa Margarida

2°s. sargentos de cavalaria, João Fernandes Moreira,
João Pereira e João Nunes Bamalheiro
todos do regimento de cavalaria nO. 8.
(Por despacho de 6 de Maio de 19(1)

Centro

de Instrução

de Serviço

de '~aterial

Sargento Ajudante Chefe de mec, electro- radioeléctri.·.)
electrónico, José Areas Lameirinhas, do regimento de
engenharia nO I, l° sargento l° art. carpinteiro, An
tónio dos Santos Farrusco, do batalhão de telegrafis
tas l° sargento l° meco de armas pesadas, Luís Lopes
Maia Pita, da Companhia divisionária de Manutenção de
Material, 2° sargento de artilharia José antiago Ve
nâncio e o furriel de artilharia António Biscaia Fer
nando, ambos do regimento de artilharia ligeira nO 1
(por despacho de 12 de Maio de 1961)

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

2°, sargento 2°, artífice serralheiro, Orlando d Jesus,
do regimento de infantaria nO 16, devendo s r onsiderado nesta situação desde 15 de Abril de 1961, data em
que embarcou de regresso à Metrópole. Venc pela verba
. "Pessoal de nomeação vitalícia al'm dos Qradrcs
(Por despaclto de 12 de Mato de 19(1)

Centro
Mi I

de Instru~ãl) da Sílr~antl)s
i ci anos de Infantarl ii
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2°s. sargentos de infantana
Luís Bodr i gues Sever-mo
do regimento de mfantaria nU 4 e Licínio Alfredo Lopes Ci rne , do re 2 i.rnen to d( in t an t ar i a n" 16, devendo
ser considerados nesta s1tuação desde 15 de Abril de
1961. Vencem pel a verba dos .O-tadros aprovados por Lei"
(Por despacho de 10 de Maio de 1961)
Campo de Ti ro da Serra

da Carreguei

ra

20. sargento de infantaria, Artur Mendonça, do regimento
de infantaria nO 4, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1961. Vence pela verba dos
"O-tadros aprovados por Lei".
(por despacho de 10 de Maio de 1961)
Di ve rso s:

..

Depósi to geral

de adidos

20s sargentos de infantaria, Alfredo Francisco Rodrigues
e Joaquim Lourenço Canena, do regimento de infantaria
nO 16, devendo ser considerados nesta situação desde
15 de Abril de 1961. Vencem pela verba dos "Quadros aprovados por Lei".
(po r despacho de 10 de Maio de 1961)
20 sargento de cavalaria, Candido da Silva, da 4a Begião
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
7 de Abril de 1961. Vence pela verba dos "O-tadros apro
vados por Lei".
(Por despacho de 10 de Maio de 1961)
20. sargento de artilharia, Rafael Marques, do regimento
de artilharia ligeira nO. 2.
(por despacho

Depósito

geral

de 12 de Maio de 1961)

de material

de guerra

20s. sargentos de infantaria, José dos Santos Oliv~iIa,
do regimento de infantaria nO 3, Carlos de Sousa ~deno
do regimento de infantaria nO 4, de~elnddosle9~lco~s1
c~
rados nesta situação desde 15 de Abr1~.
en
pela verba dos "()Iadros apr0v'l.dQSpor , "-)
(Por despacho

20. sargenuo

de artdhana

de 1U ae Mato dr:; l::JtJl)
.

M

anue
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. a de Almeida Graça

ara
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devendo ser considercldo nesta situação desde 7 de A
bril de lQ6'. por ~~r r~~ ssano ~~ \omando da 4a Begião Militar. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vi talíci a além dos Quadros".
(por despacho de 5 de Maio de 196 )

Sup ranumerári os:
Secretariado

Geral da Defesa Nacional

2°. sargento de artilharia Granger Pereira da Cunha, do
regimento de artilharia anti-aérea fixa.
(por

despacho

de 9 de Maio de 1961)

Infantaria:
Regimento

de infantaria

nO

2°s sargentos de infantaria, Manuel António Pereira iI·
vestre, do regimento de iníantaria nO 2, António Fran
cisco Mendes do Quartel General da 2a Região Militar,
2° sargento graduado João Augusto Gonçalves da ,ilva,
da Academia Militar e o furriel Manue l da Conceí ção
Gonçalves, do regimento de infantaria nO 4, por terem
embarcado para o Comando Ter ritorial independente de.
Guiné onde vão servir por imposição em reforço
guarnição normal devendo ser considerados nesta situaçfo
desde 9 de Abril de 1961
2°. sargento José Gonçalves da Cruz da Academ i a Mi l.it.nr,
e o 2° sargento graduado Fduardo .José Machado de rito
do regimento de .infantfl.ril\
nO 7 por t.erem embarcado
para o Comando Territorjal mdependente
da Glin{ onde
vão servir por imposição em reforço à guarnição normal
devendo ser considerados nesta situação del'ld 6 oe A
bril de 1961(Por

despacho

Regimento

de

13 de Maio de 1961)

de infantaria

nO 2

38 Série
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Mi li tar onde vn" servr i --')r·t"posição em reforço 'Ii gu
arnição normal devendo ser
nsi.d=raoos nesta situa
ção desde 5 de MaIO de Jq61
(Por despacho de 13 de Ii/atO de 1961)
f"

2

0

sargento meco viat. rodas, José Parbos a Lima Coelho,
do regimento de artilharia pesada na. 2.
(Por despacho de 12 de Maio de 1961)

•

Regimento

de infantaria

nO. 7

Furri.el radiomon tador, Manuel "Rodrigues Rodrigues,
regImento de artilharia ligeira na. 2.
(Por despacho de 13 de Maio de 1961)
Qegimento

de infantaria

do

nO. 15

20 sargento meco viat.
gimento de infantaria
aquim ç;omes Mi randa,
e furrIel corneteiro
Academia Militar.

rodas, João Diogo Ribeiro, do re·
na 7, furriel radiomontador, Jodo regimento de infantaria nO 11,
Custódio Feliciano de Jesus, da
.
(por despacho de 13 de Maio de 1961)

2°s. sargentos de infantaria, José Silva, do regimento
de infantaria nO 10. Joaquim Angelino de Sousa do batalhão de caçadores na 5, Alfredo Alves de Carvalho
da Fscola Prática de infantaria, Orlando Filipe Fernandes do Cent roMi Li t ar de Educação Física Equitação e
Desporc~ devendo ser considerados nesta situação des
de 21 de'Ahril·.de 1:961, por terem .embarcado para a 3a.
Região Militar, onde vão servir nas tropas de reforço
a guarnição normal .
.
,
(Por despacho de 5 de Maio de 1961) . .
Batalhão
2

0

indepen.dente

de infantaria

nO

.17

sargen·to meco vi ai , rodas , António Alvarç Moreira Marques do regimentotde engenharia na. 1.
(por despacho de 15 de Maio ,de 1961)
Batalhão

independente

de' infantaria

nO

18

20 sargento meco viat . ro-Ias Ilídio Alltórno Trindade Santos do batalhão de r;~'Sado"ec; na 5
(po r despacho de 15 de Maio de 196t)

i'}II
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Batalhão

inueaennerae

oe Infantaria

nO 19

2°. sargento meco vial. rúüas, Eduardo Viriato Pereira
Horta, do l° Grupo de companhias de administração militar. (Por despacho de 15 de Maio de 1~61)
Batalhão

de caçadores

n° 5

2°. sargento meco viat. rodas, Domingos francisco
Carvalho do 'regimento de cavalaria nO. 7.
(por despacho de 1.3 de Maio de 1.961.)
Batalhão

de caçadores

Gordo

nO. 6

2°s. sargentos de infantaria, Faustino Augusto Guerra, do
regimento de infantaria nO 11, Francisco Jorge Martins, da Academia Militar, devem ser considerados nesta situação desde 5 de Maio de 1961, por terem embarcado para o Comando Territorial Independente de Cabo
Verde', indo prestar serviço no Aeródromo do Sal. Estes
sargentos ficam em diligência na Força Aérea, desde
aquel a data.
(por despacho de 1.3 de Maio de 1.961.)
Artilharia
Regimento

de artilharia

ligeira

nO. 2

2° sargento meco viat. rodas, Mário Fernandes Simões, do
regimento de infantaria nO. 4.
(por despacho de 1.2 de Maio de 1961.)
20s sargentos de artilharia, Milton Esteves Ferreira, do
regimento de artilharia pesada nO 3, Manuel Leal Gomes
do regimento de artilharia ligeira nO 1, o 2° sargento
graduado, António Joaquim Henriques Carreira, do regi
mento de artilharia ligeira nO 4, e os furriéis, Martinho Leonardo Montez, do regimento de artilharia li
geira nO 4, e Manuel Pinto Teixeira, do regimento de
artilharia ligeira nO 5, por terem embarcado para a 3a.
Região Militar onde vão servir por imposição em reforço
à guarnição normal, devendo ser consid rados nesta s'tuação desde 5 de Maio de 1961
R egim en to d e a r t i I h a r i a I i g e i r a n= 4
2°. sargento meco viot

III! I'.
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da Escola Prat.aca de Fngenhar ia.
(Por despacho

de

13 de Maio de 1961)

Cavalaria
Regim en t o d e c avai a r i a n>.

7

2° sargento meco viat. rodas, José Eugénio Rodrigues Gaspar dos Santos, do regimento de infantaria nO 10.
(Po r despacho

de

12 de Maio de 1961)

...VLtr .. r
3a. Regi ão Mi I i tar
2°s. sargentos de engenharia sapadores, Manuel.Frederico
Batista, Joaquim Infante Arronches, J~sé Mar:a da COsta Remardes, António Florêncio Pedrelra Matlas, todos
da Fscola Prática de Engenharia, Isidoro José _Vieira
Martins, do regimento de engenharia nO 1, Joaqulm Porges Mendes, do regimento de engenharia nO 2, 2° sargento do Serviço de Saúde, Joaquim Cordeiro Quaresma do
regimento de engenharia nO 1, e o furriel meco viat.
auto, João Carlos Bastardo, do grupo de companhias
trem auto, por terem embarcado para a citada Província
onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do artO 3° do Decreto 42937 de 22 de Abril de
1960, ?evendo ser considerados nesta situação desde 5
de Abrl1 de 1961.
(por despacho

de 9 de Maio de 1961)

1° ..sargent~ ~o Ser~iço de Administração Militar, Albertlno Patrlcl0 Godlnh?,. da M~utenção
Militar, 10 sargento do O.A.E .• Antonl0 Jaclnto Leitão, da Repartição
de Recrutamento, 2° sargento de infantaria, Ernesto da
COata Cabral, do batalhão independente de infantaria
nO. 18, 2° sa~gento de ar~ilha~ia, António Gonçalves
Velga, do reglmento de artllharla ligeira nO 2 20 sargento de artilharia sel.-correeiro, Américo Me~des Magro, do batalhão de caçadores nO 5, e o furriel de artilharia José Artur da Silva, do regimento de artilharia ligeira nO 4, por terem embarcado para a citada
Província onde vão servir em comissão militar nos termos da alínea b) do artO 3° do Decreto 4~937 de 22 de
Abril de 1960, devendo ser considerado,> nesta situação
desde 5 de Maio de 1961.

nl\Ut:t uO •. H ,T
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2°s. sargen tos de engenhar-ic sapador s , António Vicente
Faustino. Pe larmi no Perei ra Larnnj e iro Fernando Mon
teiro Lopes .Joaquim Pl:rell'li Parracho, Joaquim Iremo
ceiro Rengala, todos da Escola Prática dp Fngenbaria
Joaquim de Oliveira Carvalho do regimento de engenha
ria nO 2, José Francisco Pragana Vieira António da
Silva Caixeiro, ambos da Academia Militar, e o furriel
José António Fufémio, do regimento de engenharia na 1,
e o furriel meco viat. rodas. José António Gonçalves
da Silva Moura, do regimento de engenharia nO 2, por
terem embarcado para a citada Provlncia onde vão servir
em comissão militar nos tel~OS da alínea c) do artO 3°.
do Decreto 42937 de 22 de Abril de 1960, devendo ser
considerados nesta situação desde 5 de Abril de 1961
(Por despacho de 9 de Maio de 1961)
l° sargento de infantaria, Manuel da Cruz Moreira, de batalhão independ~nte de infantaria nO 18 2° sargento
de artilharia serralheiro Francisco José da ilva, do
regimento de infantaria nO 8, furriel 2° meco armo ligo
e torre José Augusto Parreto dos Reis da Companhia
Divisionária de Manutenção de Material, e o furriel do
S.A.M. ~.anuel Dimas Martins, do 2° grupo de conpanb i
as da Administraç~o Militar, por terem e!llbarcadopara
a citada Provlncia onde vão servir em comissão militar
nos termos da allnea c) do ar tO 3° do Oecreto 42937 de
22 de Abril de 1960, devendo ser considerados nesta
situação desde 5 de Maio de 1961.
(Por despacho de 1'2 de Maio de 1961)
4a

Região'.1ilitar

Furriel 2°. meco A. ligeiro António Pinto da ilva Fel'
reira, da Companhia Divisionária de Manutenção de Ma
terial, por tet embarcado para a citada Província onde
vai: servir em comissão militar nos termos da alínea C)
do 'artO 3° do Decreto 42037 de 22 de Abri 1 d 1960
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de 1aio
de 1961.'(por despacho de 12 de Maio de 1961)
to

Comando Territorial
,0

da Guiné

independente

l°. 'sàrgento de cavalaria António José Pimenta

do regi·
mento de cavalaria nO 6 e o 2° sargento do artilharia
Afonso Gaspar Lopes do Presídio ~!ilitar, devendo ser

3a
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considerados nesta si tuaçâo desde 10 de Maio de 1961,
por terem sido nomeados para servir em comissão militar nos termos da alínea b) do artO 3° do Decreto
42937 de 22 de Abril de 19(j.).
(por despacho

de 12 de Maio de 1961)

l° sargento de infantaria, Manuel Francisco ~sa, do regimento de infantaria nO 3, devendo ser'consIderado nesta situação por ter sido .omeado p'rar-·s.rYÍ r em ComISsão militar, nos termos da alínea c, ._."uE;l.reto42937,
de 22 de Abril de 1960.
(Por despacho

VI -

de 12 de Maio de 1961)

C8NCURSOS. CU~SOS E ESTÁGIOS

A) Co n cu r so s

1 - Lista

geral

de classificação

dos aprovados

Publica-se a lista das classificações obtidas pelos can
didatos aprovados no concurso ordinário para o posto
de furriel do Q.P. da arma de infantaria, aberto em 10
de Novembro de 1?60, e encerrado em I de Maio de 1961,
excepto dos candIdatos da Província de Angola.
IP.Ú

Or~em unidade

~osto

Uom es

CI assi

1 lndia Fur.Milo.- António Calado da Cruz Semedo
2-E.P.I.-lo.Cabo - Horácio Manuel Barrigas
3-Macau -l°.Cabo - Eduardo Celestino Santos Atraca
4-B.I. 8-10,Cabo - João Ferreira Pereira
5-R.I. 6-1o.Cabo
Francisco Azeveqo Fernandes
6-Guiné -lo.Cabo - António Ribeiro Dernardin6
7-R.I.I0-10.Cabo - João Baptista C~prirulo
8-E.P.I.-lo.Cabo
Rodolfo Valentim Oliveira
9-Macau -lo.Cabo - José Inácio SoLrinho
10-Moçamb.lo.Cabo - Júlio Viegas Correia
ll-R.I.13-1°.Cabo - Francisco da Conceição Monteiro
l2-R.I.13-1°.Cato - Amaro de Sousa Pinto
l3-B.C. S-lo.Cabo - José A'1tónio Esteves
14 R.I.12 10.Cabo - Joaquim ~if""T\<:?s da .;o;), {
IS-a.c. s-l°.càbo -'Manuel R'3lliir() Gonçalvp-<;
16-S.Tomé-lo.Cab9 - Jf)ã" ~r; Si Ivs Trindade
17,R. 1.11-1 0. Cabo ..' Jf)3{}Luí., 1e Oh ve';t'fl'
','
r,

~ '-,

(Vai.

f
)

16,3
16,1
16
15,9
15,9
15,9
15.8
15,5
15,4
15,3
15,3
15,2
15,2
15,2
15,1
15;1
14;9
,.

J h
1,~
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.~.' '••********.********$**~

l8,India -Ful'.Milo .Ioel da Rosa Neves
14 9
19-R.I.IO,-loCebo
p~r-l"11"
de Melo
14,9
2O-Guiné ]o.Cllb0 . José Al.berto Rodrigues
14.9
21-India -Fur.Milo- José Anes Dias Gomes
14 8
22-Madeira-1 o.Cabo- José Miguel Nunes
14,8
23-R.I.10-1°.Cabo - António Joaquim Pastaneira
Sietra
14,7
24-R.I.11-lo.Cabo - Manuel Nunes dos Santos
14,7
2S-Guiné -l°.Cabo ..Francisco Frade Raimundo
14,6
26-R.I.15-lo.Cabo - Viriato Correia Gonçalves
14,6
2f-Macau -lo.Cabo - Manuel Maria de Oliveira
14,6
28-Guiné -Fur.Mil o.-Delfim Augusto Ferreira
14,5
29-Guiné -lo.Cabo - Alfredo Machado
14,5
3O-B.C. 5-lo.Cabo - Inácio Martins Cereja
11,5
3l-B.C. 8-lo.Cabo - Elvino José Raposo Cabaceira
14,5
32-R.I. 6-lo.Cabo . Américo Alípio Fernandes
14,5
33-Guiné -Fur.Milo. Romeu dos Mártires Gomes
14,4
34-R. 1.15-1 o.Cabo -,José Joaquim Besouro Iuart.e
14;4
35E.~.1. -lo.Cabo - Serafim Soares da Costa
14,4
36-E.P.I ...lo.Cabo - José Manuel Ferreira Gaspar
14,4
37 Açores-L °.Cabo - José da Costa Sousa
14,3
38-Timor -l°Cabo
Laurentino Rodrigues Miguel
14,3
39-R.I. l..lo.Cabo - José da Silva
,
14 3
'~S.Tomé-lo.Cabo - Albertino do Sacramento Vilhet~
Pereira Neto
14,3
41-R.I. 8-1°.Cabo - Manuel Joaquim Ferreira Rocha 14,2
14,2
42-Macau .1°.Cabo - Domingos José Lopes
14.2
43-S.Tomé·lo.Cabo - João Jesuíno
14.2
44-S.Tomé-lo.Cabo - Manuel Gamito Pereira
14.2
45-B.C. 8-lo.Cabo - Vilar Manuel Conceição Pires
14,1
46-R.I. 6-lo.Cabo - Aníbal Alves Vieira
14,1
47-R.I.12-lo.Cabo - Sílvio Comes
14,1
48-E.P.I.-lo.Cabo - Abílio de Jesus Chaves
14
49-B.C. 5-lo.Cabo - João Machado Ferreira
14
9Q-R.I. 5·lO.Cabo - Heitor Martins
14
5llR.I. 3-1°.Cabo - Hernâni da Conceição Colaço
52-Timor -l°.Cabo - José Maria Ferreira da Silva
Correia
13,9
53-R.I. 5-1o.Cabo - Serafim Teixeira
13,9
54-R.I.12-1°.Cabo
José Gonçalves da Cruz
13,9
55-Macau -1°.Cabo .:Rft José Freitas dos San tos
13,9
56-E.P.I.-1°.Cabo - Francisco Alves Minga
13,9
57-R.I.13-1°.CAbo - Ant6nio Neves Teixeira
13,9
58-Gliné -FUr.Milo- Manuel Joaquim Silva
13,6
59-R.I.ll-1°.CAbo - Aníbal Lourenço de Soú~a
13,8
~Guiné -lo.CAbo Ant~nio Sérgio LavAdinno Cachin~'
61-1\.I.13-1o.Caho - Jo~~ '\~8.. il\ Pinto
13,6
62-B.C. 5-1o.Cubo
.J~-6 -nt.oDiu
13,8
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63-R. r. JO jO .Cabo Ant0nio (laSilva Pereira
13,7
64-8.C. Q-.J°.C'ai,oAdão Si l va Martins Rodrigues
l3,7
65-B.C. 8 l°,Cabo 'Diól!() Ihsado Leao
13,7
66-Guiné CE<: 5)-1° .Cabo-José Fernandes Carvalho
13.7
67-R.I. 6-1°.Cabo - Humberto Fernandes Neiva
13,6
68-R.I.15-lo.Cabo - Armindo de Almeida
13,6
69-R.I.ll-lo.Cabo - Armando de Sousa Gonçalves
13,6
70-R.I.15-1°.Cabo - Rui Camelo Trindade
13,6
71-R.I. 7-lo.Cabo - Reinaldo Carreira Ferreira
13,6
72 Macau 10.Cabo António de Jesus Campos
13,6
73-R.I. 3 10.Cabo . Oliveira da Piedade Santana
13,6
74 Macau 1°.Cabo Aníbal Bandeira Correia 01iveira'B,~
75·8.C. 6 10.Cabo ..Albertino da Silva Calamote
13,')
76-R.I.12-10.Cabo Manuel Susana Cordeiro
13.6
77-R.I. 6·1°.Cabo António Adriano Castro Tavares 13,6
78 ·lndia -FurvMi Iv José António Cavaco
13,5
79-lndia -Fur.Mil°- Manuel Enes Trigo Moreira
13,5
8O-Açores(BLI.18)-1°.Cabo-José Pacheco do Amaral
13,5
8l-R.I.15-1°.Cabo José Cabaço [hogo
13,5
82-E.P.I. l°.Cabo - Francisco Mendes Mesquita
13,5
83··B.C.P.-2°.sarg.Milo.Paraq•. Albano Gonçalves de
Figueiredo
13,4
84-India -Fur.Mi lv . Martinho Paredes de Sousa
13,4
85-R.I. 8-lo.Cabo " António LOpes
13.4
86-E.P.I.-lo.Cabo - José de Barros Rodrigues
13,4
87-R.I.lO-lo.Cabo - Ernesto Romão Vicente
13,4
88-lndia -Fur.Milo. António dos Santos Martins
13,3
89-R.I. 1 l°.Cabo - Martinho da Silva
13,3
~R.I. l-lo.Cabo - Manuel António Veríssimo
Direitinho
13 , 3
9l-R.I. 8-lo.Cabo - José Anton'io de Sa'
13 , 3
92-Timor -lo.Cabo - José da Rocha Gonçalves
13,3
93-Moçamb.lo.Cabo - Jacinto António Rodrigues
13,3
94-B.C. 5-lo.Cabo Gilberto Ambrósio Baptista
13,3
95-R.I.13-lo.Cabo - Luís Ledo Rodrigues Alves
13,3
96-B.C. 5-1°.Cabo - Manuel da Costa Martins
13,2
97-B.C.I0-1°.cabo - Augusto Luís Fernandes
13,2
98-IndiaCsarg.Milo. João Garra Mesquita
13,1
99-India -Fur.Milo- Libório Pires Garrido
13,1
100-R.I. 2-lo.Cabo - Diamantino Velez Casaca
13,1
101-R.I. 4-10.Cabo - Francisco Manuel Jesus Pereira 13,1
1OQ-B.C. 5-10.Cabo - António Manuel de Sá
13.1
103-R.C.P.-20.sarg.~10.Paraq.- Guilherm~ José de
13
,euwi. Lei te Feu8z
13
l04-lndia -Fur.Milo- João Eusébio Santos Peres
13
l05-India -FUr.Mi1°- Vítor ~anu~l Batalha
13
105-B. C. 6-1°•('.Aba - Jfe.tlri~\Q
~'\ntlI'1lCS Lé lé
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lQq-B.C. 6-10.Cabo - João Gardete Cabaço
13
108-R.I.12-10.Cabo - Antór.io José Si~ões dos Beis
13
l09-R.I. 3-1o.Cabo
AntÓIl10 Jo~é dé Jesus Bandeira
Lopes
13
nO-f ..C. 6-1o.Cabo - Francisco Gregório Mendes
13
lll-E.P.I.-lo.Cabo - José .~tónio Gomes
12,9
112-ItI. 7-10.Cabo - Arlindo da Silva tv;eira
12,9
113-R.I.14-10.Cabo - Alvaro Rodrigues
12,9
114-Macaú -lo.Cabo - Gilberto Nazário Santana
12,9
11S-E.P.I.-lo.Cabo - José Augusto Vaz
12,9
116-E.P.I.-lo.CaLo - João Alves Isidoro
12,9
117-Guiné -1°.Cabo - Manuel Fernandes tÀ1arte
12,9
118-Guiné -lo.Cabo - João da Conceição ~lartins Silva12,9
119-R.I. 8-1o.Cabo - Fernando da Silva Arantes
12,9
1:l}·R.I.15-1o.Cabo - José da Silva Ventura
12,9
121-India -Fur.~1ilo Manuel Iuar te de Sousa
12,8
122-India -Fur.Milo David rio Cama Silva
12,8
l23"C~tI. 5 -P .Cabo _. João iLeiro de Freitas
12,8
l24-D.C.10-lo.Cabo - Clemente Datista Fernandes
12,8
125-R.I.ll 10.Cabo ..António de Jesus Maia
12,8
126-R.I. 4· 10.Cabo - José do Vale da Silva
12,8
127-India ·Fur.~1ilo- Joaquim dos Santos Bi darr a
]2.7
128-R.I.ll-lo.Cabo
António ~amos Acácio
12,7
129-R.I. 1 10.Cabo António Augusto da Silva
Martins
12,7
13O-R.I. 210.Cabo
Cristóvão Amaro Martins Peirão 12 7
131 A.I. 3 10.Cabo - José Francisco Rodrigues
12,7
Herculano de Góis
132 India Fur.Milo Joaquim Mont.eiro Valent.e
12,6
133 R.I. 5-10.Cabo
António José ragueira
12 6
12,6
134 R.I. l-lo.Cabo
José Martins Nunes
135-R.I. 6 10.Cabo João Paulo Lavaredas
12.6
136Guiné 10.Cabo - Delfim da Costa
12 6
137-R.C. 5 10.Cabo Francisco Ribeiro de Azevedo
12.6
138-R.I.16-10.Cabo
José Joaquim Fialho p'elfo
12.6
139-Moçamb.l 0.Cabo - Manuel José parão
12,6
l~n.C.P. -2°.sarg.Milo .Paraq, - Marco Aurélio
Teixeira Martins
12,5
141-India -2°.sarg.Milo. - João Correia da ilva
12,5
142-~.I.12-10.Cabo
João Datista Pina
12,5
143-R.I. 6~ 10. Cabo - Maximiano do Nascimento Ccst a 12,5
144-R.bIl7-1°.Ca1o - Isalino Nobre dos Santo
12.5
145-Pt.I.1I-l~.Cabo João da ilva Vieira
12,5
14.6-R.I.2-lo.Cabo - .1050 Cá I) irio'))m_!",
12,5
147-B.C.8 -lo.Cabo - tíFl.TIIlf>l Jr)U'Illim
F.,rr~it'll
R011(i1)
12,5
148-B.C. 8-1° .Cabo - To"é L1\{<: r},. JC;11~ Vl\rllndas 12 5
149-lndia -FUr.Mil": Jm:l "o, tei'r"l P'll"."
l~' 4
1!:n-F\1l. 17-1(\.
Cobo - t r-~.
tcl , ,St h
J
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I n{
'\) \~onteirr; de Pai.va
}? 4
151 Moçamb l° Cabo
Ir:,'] F. P. T ln Cal,'. - r..ianuel »ar i a nOclriQ1lf's Pi rcs
J:; L~.
15.1 Tunor -lo.Cabo
Amadeu :\lül'ques l-erre rru
l~ 4l·;~-'\J:r.or
10.Cl'\to
Fmídio ,';cmtos Ferrum-les lesa
J_1,,1
1 C;S F P. I. 1c (ai o
J .,,;p Lei tão Soml, rei rei ro
1~ 4
An t ón ) I m:Ídio Ventura
1'') .~
lSó '"'.'
.~-lO.Cabo
Orl ando ~Iarlins
Ferreira
Olai o 12 ,t
lS7·R.I.
7lo.Cabo
l')f.·ln]~a
Fur.'~i~o
An: I~lli.'~Ianuel Pebocho GregÓl t'11~ !
l')q In.Ii a Fllr.~'do.
Franc'isco dos Santos
1'). ~
160 India
Fur \Id"
Viriato
(~es
de Castro
l~ i
161 F.P.l.
1 t abo
Joaquim Alves LUZlO
1: 3
162 F.I 8-1 CaLo Mário VJeira Gonçalves
12,3
163 P C 10 l° Cabo
Albino Fsplrito
Santo Peixoto
Pinto
12 ::.
164 LP. I. l=. Cabo
Faus to Peque Corr-er a
12 3
165 Guiné
lO. Cabo
Josué ~,arques Carvalho
12,3
166 R.I.14 10.Cabo
Abel Fonseca de Figueiredo
12 3
167 R.I.13
l° Cabo
Fduaroo Viana
12 3
168 R.r. 7 la Cabo
Joaquim de Jesus Monteiro
123
16q B.1. 7 1° Cabo
Joaquim Fernando Ne 'es Severo
12 3
170 R.I. 1 !O.Cabo
João Sobreiro
Moreno
12 3
171 fi.C 8 1 c • Cabo
Manuel José Mestre Ramalho
12,3
172 ffil 2°sarg. hLOparaq .Joaquim Augusto Sant.i ago
12 2
173 Indi a 2°sarg.~'ilo
António Carvalho Cruz
12 2
174 Timor
Fur.~!ilO
Armmdo Santiago
Gomes Pereira
1~ 2
175 Moçamb Fu r.Mi l v Ernesto Fernandes da Si Iva
12)
176 Guiné
10.Cabo
Eduardo Rodrigue'3 Ferreira
l~ "
177 R Ln
lO.C..a.bo Hor'áci o Júlio
José
12 2
178 R. 1.11 1° •Cabo
AI vmo Fmrdro Gertrudes
12 :2
179 tv'acau 1°. Cabo
Manuel Martlns Pen to
12 2
180 Noçamb-lo.Cabo
Aleixo \1endes Sobrer ro
12 ?
181 E.P.l·l-l".Cabo
Luís Podri.gues G->meia
182 R C. 91°.Cabo
LU1S Oliveira
Poldão
12 2
183 R.C &"1° Cabo
José António Lopes
12 2
184 R.I.10
10.Cabo
Adérito
Ferreira
r~es
12 2
185 Timor
Fur.Milo
Serafim Furtado da Luz
12 1
lP6-fl.1.15
lO.Cabo
~1anlJe1 Afonso
12,1
187 -R. r. 1 1°. Cabo
José Francisco
Martinho
12 1
188 R.r. 3 10.Cabo
Caetano Pires Patroc]nio
12 1
189 ~~oçamb 1°. Cabo
Raú 1 .José Tomás
.
12, 1
190 Moçamb 10.Cabo
Joaquim Fernandes PereIra.
12 1
191 R 1.15 1° Cabo
José Joaquim Campos do'3 Rels
12 1
192 R. L 2 1°. Cabo
Lu t ~rio F'mse:r.a Tomás
12 1
193 R.C. 5 ·20s&rg.Milo
';'~F~r'l{imNovais iVbrelr~
12
12
194 H.C.P. 20.sal·g.M:i.l.')~)"t"~1.
Afonso de,
e 3üusa
195 Timor
Fur.~lijo
io'; dp ()1iveira
I)tarte
.
1'1
196-Timor -Fur ~Iilo- r,lI ert.o r..o.H,alves da ConceIção
]2

r.:?
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197 Moçanb.Fur.Milo-Antón.i.o Lemos Instrrunento
198-R.I. 7-lo.Cabo - Victor Manuel Caetano Vieira
199-R.I. S-l°.Cabo
Manuel Lourenço Lourenço
2CD-R.I. l-l°.Cabo
- Fr anca sco Abreu
20l-India'Fur.Milo.
LUiS Gonçalves de Abreu
202-R.I. 1 tO.Cabo - José Landeiro Ferreira
203- Indi alO . Cabo
Agostinho Dias
204·R.I. l-l°.Cabo
Hermínio Rodrigues Martins
205-R.I. 4-1°.Cabo .. Victor Gonçalves Sequeira
206-Macau 1° Cabo - Manuel da Silva Rodrigues
Carvalher ro
2CY7-R.1. l-lo.Cabo
Domingos José Mirones Riço
2Oe-E.P.I.-1°.Cabo
Manuel Marques Teodoro
209-B.C. 5-1°.Cabo
Manuel Francisco Pereira
210 B r. 15 1°. Cabo - David Ferreira de Oli vei ra
211-FCP 2°sarg.Miloparaq
José Elias Mendes
212 India Fur.Mi l ". - Manuel Francisco Pibei ro
Valentim
213-Moçanb.Fur.Milo
António Antunes Romano
214 F.C. 1 lO.Cabo
João de Almeida Nunes
215 P.I.1S IO.Cabo
António Galvão Gil André
216-B.C.8-1°Cabo Virgílio António Trindade Barbado
217-R.I.15-1°.Cabo
- Francisco Martins Guiomar
218 R. I.13-lO. Cabo
Francisco do Fspíri to Santo
Carvalho Fern ande
219 Guiné lO.Cabo - Virgílio klgusto Simões
220 India loCabo Xencora Pundolica Rauto Dessai
221·R.1. 3 IO.Cabo
José António Pereira Martins
222R.I.151°.Cabo
Francisco João Pir s
223 R.I.13-1°.Cabo
António de Carvalho Lima
224 R.I. 21°.Cabo
Joaquim Batista Lopes
225 R.1.13 1°. Cabo
Serafim Coelho
226 R.C. 5 IO.Cabo
Abílio Monteiro de Brito
227 C.Verde I°Cabo
Francisco Tadeu da Silva Serra
228 R.I.1S IO.Cabo
João Pedro Garraio
229 R.1. 2 1°. Cabo - An tóni o ReIllOSCarrondo
230 E.P.I·-1°.Cabo
José António Pr ates
231India
IO.Cabo
Manuel de Jesus Maia
232R.1. 2 l°.Cabo
João Jacinto Dias AI f'ai ate
233 BCP-2°sarg.Mil.Paraq-Aureliano
Rravo Gaspar
234 S.C.' -lo.Cabo . Júlio C'..onçalves Martins
235 Macau -lo.Cabo - José Lopo Bentes
236 B. C. 1-1°. Cabo - José Ri be i ro Gar-rai o
237-·Moçanb IO.Cabo - Manuel Geraldo Pereira
238 Indi a Fur.Mi1° - Manuel Quarenta Morei ra
239 Timor Fur.Mi1° - António Fr-anci sco Camelo
240-B.C. 8-1'.Cabo - Man'lf'l 'CIBlh,nh,,"l Bei j ocas

12
12
12
12
11.9
11.9
11. 9
11,9
11,9
11,9
11,9
11.9
11,9
11, 9
11,8
11,8
11,8
11,8
11.8
11,8
11,8
11.8
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11.7
11,7
11,7
11.7
11,7
11,7
11·7
11.7
11,7
11,6
11,6
11.6

n.6

11,6
11, 5
1,5

LS
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241"R.l.14-10.Cabo
Ralí1 Augusto Rodrigues Alves
242-R.l. 2-lo.Cabo - José Rosa das Neves
243-R. r. 7-1°.Cabo - Manuel Martins Ferreira
244-BJ>·2°sarg.Milo-paraq·· Manuel da Silva Faria
245-E.P.l.-lo.Cabo - Fil~pe Mesquita
246-B.C. 6-10.Cabo - Francisco Pires Mateus
247-B.C. 8-10.Cabo - José ~ogo Nunes Galrito
248·R. r. 2.1°.Cabo - Joaquim Drago )))mingos Branco
249-Timor Fur.Mi I> Manuel Mr randa Pascoal
2~ R.l. 7 10.Cabo . Carlos Rodrigues de Campos
251 R.l. 2·10.Cabo António Batista Corga
252·R.l.12 l°.Cabo Joaquim Augusto Cruz
253 C.Verdelo.Cabo
Arménio Marques Costa
254 Guiné 10.Cabo Paulino da Silva Martins
255 R.l. 7 10.C&bo Mário dos Reis ~cho
256 RlJ.17 l°.Cabo Manuel José Gonçalves
257 R.l. 2 10.Cabo Alberto Fernão Silvano
258 lndia·2°sarg.Milo. José Cabrita das Neves
259 Indi a- 2°sarg.Milo ....
Armando Mateus Pereira
260 lndia 1°.Cabo RaM Carlos da Rocha Te Deum
261 lndia 10.Cabo José Correia Caetano
262 lndia 2°sarg.Milo Umbelino José Cota
263 India Fur.Milo Manuel António Vaz
264 lndia Fur , Mi lo. Aqui 1ino Ramos da Cos ta
265 Moçamb Fur.Milo- Aurélio Pereira de Sousa
266 R.r. 8 10.Cabo Joaquim Fernando Sousa Moura
267 E.P.l. 10.Cabo António João Guerreiro
268 P(P 2°.sarg.Miloparaq. Renato José Gonçalves
llirão
269 R.I.ll 10.Cabo Domingos Rico Lampreia
270 E.C. 8 10.Cabo João Francisco Pintado Carola
271.-lndia 2°sarg.Mi 1° Arnaldo do k1aral André
272 lndia Fur.Milo .. Lourenço José Pimentão
273 R.I.lO 10.Cabo - José Gomes Ferreira
274 lndia 10.Cabo
Francisco Aníbal Orlando Barbu
da Carvalho de Sousa
275 Moçamb ..l°. cabo Manuel dos Santos Coelho
276 R.I.14 lO.Cabo Brito António de Figueiredo
277-Moçamb.2°sarg.Milo. Abilio Carlos de Abreu
278-lndia-Fur.Milo.- Manuel Joaquim da Rosa
279 B.e. 6 10.Cabo João Martins
280 Açore~ (RI[ 18) l°.Cabo Eduardo Soares Fer·
nandes Figueiredo
281 C.Verde P.Cabo Helder Vi las Rabials
282 B. C. 1 JO • Cabo Manue 1 Mendes Mandei 1'0

115
11 5
11,5

11,4
11,4
11,4
11.4
11,4
113

11,3
113
11,3

11,2
11,~.
11,2
11.2
11. 2
11 1
11,1
11.1
11, 1
11
11

11
11
11
11
10.8
10.8

10.8
10.7

10.7
10.7

10.6
10.6
10,'6
10.5
10.5
10.5
10,5
10.5

10,1
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B) Cursos

ver h am en to f1e

I -

Cd

r se S e e sn e C! <11i d a rl ~s

Fr equen tou com ac rove i t arren to fi curso de '\le; um co rlp
EC]!1l [lamento Te let.i pe'
que funcionou
na Alemanha
ci"
~ de Julho de lQS6, a 10 de Agosto de lQS6 o ~0
sargento
de engenhari.a
trall::imissê)es, Franci<:co Almeida
(unha, do batalhão
de t e l e!z:-afistas

C) Estágio

s

1 - Averbaf1lento
Frequentou
com aproveitamento
e com a classificação
que
lhe vai i.ndi.cada o estágio
de Material
Panhard
Pamo
de Manu tcnçào Armamento e Torr
que funcionou
no Pe
girnen to de cavalaria
n? 7 tie R (I Vflrço ele lO 'I
a 17
de Abril de 1961 o furriel
2° .mec radi oeon t sdor do
regimento de cavalaria
n? 7 Manuel Slmão ,l\rltuTles fU~
A este sargento
deve ser averbado () reIer-i do es ágio

(por despacho

de 12 de Maio de 191)j~

Frequentaram
com aproveitamento
e com as c l ass.i f iccçôes
que lhes vão indicadas
o Estágio
de ~'Clteria 1 Panhard
Bamo Manutenção Meclmica Chásai s que funr-r onou ne re
gimento de cav a l ar i a n? 7 de g ele Marco de 1961 fi 17
de Abril de 1961 os seguintes
sargentos
ut.om, Ai fle,lo Fcanc isco Lugo
Branco
fU\1
10sarg.lomec.electricista
Jos~ de MaLos
viat.lag
Esp Fernando da Conceição
Pereira
viat rodas
Domingos r~rdo de
Carvalho
Dommgos José Cande
ias
"
viat.lag.F.sp.Fuzébio
alvador
"
Afonso
"
.,
Manuel Tavares
"
"
"

R.C.7 Sarg.Aj .OleIe

\I

11

A estes

sargentos
(Por

Mec

() reIer i do e t,ú~'o ,
rl« 1" r/.e U,Jio d« 19(1)

deve se r averbado

desp1tchu
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VII

1 - Extinção

- DECLARAÇOES

de unidades

As praças que pertenciam hs unidades que foram extintas,
foram transferidas para as unidades abaixo indicadas:
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

R.I. 9
S.C. 2
Fl.C. 3
S.C. 4
S.C. 7
B.M. 1
B.M. 2
B.M. 3
R.A. 6
R.C. S
G.A.G.

para
para
"
"
"
"
"
"

o
o
"
"
"
"
"

.'

"
" "
" "
"

Elo I. 13

R.I. 15
R.I. 13
R.I. 4
R.I. 14
R.I. 1
B.I. 12
B.I. 16
R.A.L.l
R.C. 3
S.A.G.l

2 - Preterições
Declara-se que se encontram preteridos na promoção a 2°.
sargento desde 31 de Março de 1961 por não satisfazerem
à condição 6a. do artO 15° do R.P.P.I.E. alterada pela
Portaria 8212 de 1935, os furriéis de artilharia Carlos Alberto Antunes Marques e João Mário Matos ambos
do Comando Territorial Independente de Macau, António
Rodrigues Pereira do batalhão de.caçadores nO 5, e António da Silva Carvalho da 3a. Região Militar.
(Por despacho de 8 de Maio de 1961)

3 - Rect i fi cações
Declara-se que os 2°s. sargentos milicianos do Centro de
Mobilização de cavalaria nO 3, Baúl Victória dos Santos,
Bernardo António Pinto Bastos de Lencastre, António
Capela e Artur Correia da Silva, foram colocados no o.
R.M. nO 11 e não nos O.R.M. nOs 1, 4 e 16 conforme
consta na O.E. nO 15 3a Série de 3D de Maio de 1960.
(por despacho de 12 de Maio de 1!J61)

Declara-se que o 2° sargento milo Luciano Perdig~o Vilhena Capeto, do Centro de Mobilização de CavaI.na nO 3,
foi r.olocado no D.R.M. nO 3 e não no D.R.M. nO 5 conforme consta na O.E. nO 15-3a Série de 30 de Maio
de 1960. (por despactv» de 12 de Maio de 1961)
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da O.E.

ao suplemento

nO. 12 - 3a. Série

de

de 1961. Na página II, nO 02, alínea b), onde se lê do artO do R.P.P.I.E., deve ler se do ar tO
70° do R.P.P.I.E., na página III, nO 03, onde se lê
requeridas, deve ler-se referidas; na página IV, nO 18
onde se lê 20 de Junho, deve ler-se 17 de Junho.
(por despacho de 12 de Maio de 1961)

30 de Abril

Declara-se que o 2°
onísio dos Santos
nharia nO 1 e não
mo consta na O,E.
pág. 253.

~n,

sargento de engenharia-sapadores ~foi colocado no regimento de engena Escola Prática de Fngenharia, conO 12, 3a Série de 30 de Abril de

(Por despacho

de 10 de Ma.io de 1961)

Declara se que o 2°. sargento Francisco Mexe Carapuça,
pertence ao regimento de infantaria nO 1e não ao re
gimento de infantaria nO 5 conforme consta da O.R. nO.
11
3a. Série de 20 de Abril de 1961 pág 216.
(por despacho de 6 de Maio de 1961)

4 - Refo rmas
Que sejam considerados na s1tuação de desligados do servi
ço, prevista na parte final do artO 15° do Decreto Lei
.no28404. de 31 de Dezembro de 1937 desde a cata que
a cada um se indica, o primeiro e segundo por terem si
do julgados incapazes de, todo o se viço m'ili tar e o
terceiro por ter atingido o limite de idade
2°, Grupo de companhias rle saúde
20 sargento do Q.A.E., José Gil, desde 17 de Abtil findo.

Hospital

'Witar

Regional

nO. 1

'10 sargento do Q.A.E., Justino An~ónio Sampaio, desde 28
de Marçó pretéri to;
id sir~ento enfermeiro, enjamim 'de Oliveira Pacheco, de
S'de MaiQ em curso.
.

(por

5 - Vencimentos

despacho

de

15 de Maio de 1961)
,

..

Declara-se que os sargentos abaixo indicados passam a
vencer pelas seguintes verbas: ,
a) Pessoal de nomeação vit~lícia além ~os Quadros.
G. C.T. A. .'2° sargento 2° mec.v; at rodas,' Vi gí. lia Ant&'l1.oMendes lh''''1
'
h) Pessoal dos quadros aprovados flor Lei'

sa. Séri e
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R.A.L.4-2°sarg.2°mec.viat.rodas,
C.D.M.M-2°sarg.2°mec.viat.rodas,

"

"

"

"

"

"

R. r. 13-

"

E.M. Elo-

"

"

"

G.A.C.A.2- "

"

"

R.A.P.l

Manuel Ferreira
Carreira
Domingos Barroso
Ribas
Mário Afonso Gran-

JO

(por

"

"

2°art.serralheiro

José da Conceição
Lapa
João Gonçalves
Ribeiro
Ivo Branco de
Morais
Vitorino Ferreira
da Silva

desp acho de 9 de Maio de 1961)

Declara se que passa a vencer pela verba do "Pessoal dos
Quadros aprovados por Lei" desde 1 de Maio de 1961, o
2~ ~argento 2~ art. carpinteiro, João Viegas Calvinho
JUnlor do regImento de infantaria nO 4.
(por despacho de 8 de Maio de 1961)

,ia .. DE1tRMI"~ÕES
1 . Condições

de promoção

Que futuramente o período de seis meses de serviço pres
tado pelos furriéis e sargentos do serviço g~ral ~abi
litados com cursos de especialização, frequ~tados
no
País ou no Estrangeiro, em funções da respectiva especialidade seja contado como tempo de serviço de escala
e como escola de recrutas para os efeitos de promoção
ou de admissão a concursos de promoção ao posto imediato, desde que obtenham boa informação do chefe do
respectivo serviço confirmada pelo Comandante da Unidade. (por despacho de 13 de Maio de 1961)
2 - Concurso
~e

para

furri

el do 11.P. das Armas

por despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército de 9
de Maio de 1961. a prova dactilográfica deixa de ser
eliminatória mas ser-lhe-á atribuída classificação a
tomar em conta no resultado final do concurso com o
coeficiente um e deverá constar no mapa da classificação final modelo nO. 7.
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3 - Fichas

Sanitárias

- Militares

em di l i gênc i a

Sempre que um militar seja mandado em diligência de carácter perm~ente
ou temporária, superior a 15 dias,
dentro da localidade ou guarnição a que pertence a sua
Unidade, deve ser acompanhado da cópia da página nO. 4
da ficha sanitária.
(por desp acho de 4 de Maio de 1961)

O Ministro

do Exército,

Mário José Perei ra da Si lva

Está conforme.

8IBt.10TE.CA DO E~
(AatIP 8.11'101101 do

.~~::...II

~"o

/

MINISTfRIO

DO EXtRCITO

---_._--

do

Ordem
tiO

.-

30 de Ma i o de 19 61

15

publ ica-se

ao Exérctto

o seguinte:

•

I - MUDANCAS DE QUADRO
SAffiINIO.'.,
Infantan

de caGadores

n?

6

furriel
do quadro de comp emento João EúséblO Sant.o s
Peres.
do regimento
de infantaria
nO 5. tem pass~geM
ao quadro permanente
da arma de infantaria,
porque eu
contrando
se aprovado ~ concurso para este quadro Ihe
ter compet.i.do o preenchimento
de vaga Conta a ant.i.gu i
dade desde 1 de Maio de 1961. com direito
~os vencimen
tos do novo posto a partir
desta data. Vence pela ver
ha Pessoal
dos quadro
aprovados por leI
(por despacho de 18 de ~1al.O de 1%1)

4a

o

PERv1ANFN1E

a
Batalhão

o

ro C:UAfID

Região

Mil itar

furriéis
do quadro compl611ento Ernesto Fernandes
Si 1
Antunes Romano
a, AntÓJ1'o Lemos Instrurrento.
l\ntónio
e Aurélio P relra
de Sousa.
tem passagem ao ~la( ro per
manente da ama de infantaria.
po rque encontrando
aprovados
em concu r o para este ou ad ro , lhes corrpetl'l
o preenchimento
de
a. COTll,001 a antiguidade
desde 1
de Maio de 1961. dat
a p rt i r da qual te'1 Iire i V) 110'
encimentos
do accu 1 ;»,
(Por despacho de lf, de f1rn? lp t~·J1)

8:
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o

2° sargento do quadro complemento, Abílio Carlos de
Ahreu, tem passagem ao quadro permanente da arma de
infantaria porque encontrando-se aprovado em concurso
para este quadro, lhe ter competido o preenchimento de
vaga, Fica graduado no posto de 2° sargento, vencendo
caao furriel. Conta a antiguidade desde I de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do actual posto.
(por despacho de 16 de Maio de 1961)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

Os furriéis do quadro complemento Manuel Joaquim Silva,
Delfim Augusto Ferreira e Fomeu Martins Gomes, tem
passagem ao quadro permanente da arma de infantaria,
porque encontrando se aprovados em concurso para este
quadro. lhes ter competido o preenchimento de vaga.
Contam a antiguidade desde 1 de Maio de lQ61, ~ata a
parti r da qual tem di rei to aos vencimen tos do actua]
posto. (Por despacho de 17 de Mato de 19f11)
O furriel do quadro complemento Cipriano da Silva dos
Santos tem passagem ao quadro permanente da arma de
cavalaria, porque encontrando se aprovado em concurso
para este. lhe ter competido o preenchimento de vaga.
Conta a antiguidade desde 8 de Março ele 1°61, data a
partir da qual tem direi to aos venc imen t.os do actual
posto. (por despacho de 19 de Maia de 19h1)
Comando Territorial

[nrlenendent

e dn Estado

da tndi a

Furriéis do quadro complemento Victor Manuel Rl'ltalha.
José António C vaco. tem passagem ao quadro permanente
da ama de infant.aria, porque encontrando se aprovado
em concu rso para esta Alma lhes ter compet i.do o preen
chimento de vaga. Contam a antiguidade desde 1 de ~a' o
de 1961. data a partir da qual t m di rei.í o no venci
mentos do actual posto.
(Por despacho de
de M?-tO de 1961)
Comando Territorial
O

Independente

de Timor

3a. Série
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manente da arma de infantaria, porque encontrando-se
aprovadosem concurso para este quadro, lhes ter competido o preenchimento de vaga. Contam a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 17 de Maio de 1961)

II - ~~UDANÇAS DE SI TUAÇAO
SAIGN10S

m

QJAIro p~

Passagem a situação de disponihi li~ade
Ouadro do ~erviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 1 de Maio
de 19?1, o furriel 2° meco viat. rodas, João Manuel
Ferre1ra, do batalhão de telegrafistas.
(Por despacho de 19 de Maio de 1961)

Ingresso nos Quadros.
Quadro da Arma de Infantaria
Pasaar an a ser considerados nesta si tuaç âo desde 15 de
Abri) de 1961, por terem reg r s s ado do Comando Ter r'i
toriaI Independente do Estado da lnd'a, onde se encoT
travam nas tropas de .refo rço a guami(jão normal, o ]0
sargento de infantaria. António de Sousa Rodas. do re
gimento de lnfantaria nO 4. os 2°s sargentos José A
t&1io Caqu iro Baj anca, Jos' dos San tos 01 ivei r a, José
Augu to Lopes.
os turriéis AI tino de Sousa OlrreLa.
E11ZI0 Br az Lop • João Marques, todos do regimep to d
mfant.ari a n? 3.
o fu ri 1 lIelder da Silva Mani que ,
do regimento d mIant rr nO 16.
(por d spacho de 11 de Halo de 19f11)

Passagem

situação de supranumerárlos

Ouadro da Arma de Infantaria
p
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regimento de infantaria
nO 4. Teófilo Henrique Noguei·
ra, Jaime de Carvalho Rodrigues. António Duarte Simões
José Borge. Tolentino da Conceição Dias. Tomé Luís Ne
ves, Abel Marques, Francisco Manuel Quadrado Pires.
Lúcio Agostinho dos Santos e os furriéis
João António
Fumenga Azinhais, Manuel Pires da Cruz, Lvar José Mar
tins Corgeiro, e o 2° sargento Anlbal Lopes, todos do
regimento de infantaria
nO 7; os 2°s sargentos José
Rodrigues Victorino, Salomão Avelar Mendonça do regimento de infantaria
n? 8; José Mariquito Constantino,
Mário José Santana Branco, António Duart.e Mendes da
(unha, Rodolfo José Guedes Gomes Dc art.e, Agostinho de
Azevedo C::"valho, Miguel Lopes Ser-renho, Armando Tomáz
todos dt.· ·.~gimento de infantaria
n? 15; Alexandre dos
RamosMC'J'
mes, José Lucínio de Oliveira, Francisco Rodrigues d~ Jesus Pires. Manuel António Preto, Luís An
tónio Canhão Cavaco. José Lopes Fernandes, todos do
batalhão independente de infantaria
n? 17; Francisco
Alberto Fontoura, Artur Gonçalves. Serafim Lourenço Car
taxo, Manuel Sequeira Teles. Manuel Antunes da Cruz,
todos do batalhão independente de infantaria
nO 1~;
Serafim da Silva. Francisco Ferreira Barbosa, José Rl
beiro da Costa Lontrão. Joaquim Carlos Lopes. Eduardo
Gomes de Sousa, todos do batalhão independente de in
fantaria n? 19.
(Por despacho de 16 de Maú) de 19fi1)
Passaram a ser considerados nesta situação de sde 21 de
Abril de 1961, por terem embarcado para Angola onde
vão servir por imposição em reforço a guarnlção nonnal
os 2° s sargentos José Pereira Machado. Zeferino Augus
to Antunes Leite Pedreira • .José Rodrigues da Silva .
.Jorge Marques GomesPestana, Joaquim Paulo Peres. Cus
tódio Nery da Si 1va Coelho. todos do regimen to de in
fantaria nO. 13.

Ouadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta s i tu açâo desde 5 de \18io
de 1961, por ter sido nomeado par-a servi r cano reforço
a guarnição normal n a Província de t\ngola. nos t.ermos
da alínea b) do art° 3° do Decrf'to 42Q37. o l° snrgen
to ~le ar~i lharia. Manuel r..~cria hltão. do regimento de
art.i l har-i a pesada nv 3. Teu como 11'11.r)rj'le incornol'a'lora
o regimento de arti lh ar i fl !,)f"!Sa-fR n", 2
•
(Por despacho ri"! ',1) de Maw de 1~Nj1)
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Maio de 1961. por terem embarcado para Angola onde vão
servir por imposição em reforço a guarnição normal, os
2°s sargentos de artilharia. Victorino Batista Machado
do regImento de artilharia pesada nO 3, Alberto Manuel
da posa Fvangelista. 2° sargento graduado. Joaquim
Fernando Teixeira Lopes. e os furriéis Alvaro Marcell
no Ferreira da Silva. navid António Xavier de Oliveira
António de Oliveira Monteiro. todos do regime~to de
artilharia ligelra nO 1
(Por desp acho de 19 rle Maio de 1961)
Quadro

da hrma de Cavalaria

Passaram a ser &onsiderados nesta situação desde 5 de
Maio de ,1961. por terem embarcado para Angola onde vão
servi r por imposi ção em reforço a guarnição normal, os
2°s sarg~ntos Fernando Ferreira Rodrigues. Joaquim dos
Santos Fe rnande s Frade, e os furriéis, Jaime Esteves
e Franc~s('o Tr avanca Tr avasso s. todos do regimento de
cavalarla nO. 7.
(por' despacho de 17 de Mato de 1961)
Quadro

do Serviço

de Saúde Mi I itar

Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Mai,o de 1961. por terem embarcado para Angol.a onde vão
servir por imposição em reforço à guarnição normal os
208 sargentos de S.S. Francisco Bosa Polido. do regimento de infantaria nO 7, e Henrique Augusto Moreira
do regimento de infantaria nv, 15.
(Po : despacho de 16 de Maio de 1961)
Quartro

do Serviço

de Material

Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Maio de 1961. por terem embarcado com destino a Angola
em reforço à guarnição normal por imposi~ão os 2°s
sargentos meco viat. rodas. Manuel Luís PImenta, da
F~cola Prática de Engenharia. Tem como unidade móbili·
zadora o regimento de in fan t ar ia nO 7; Américo Lopes
Bento do regimento de infantaria n? 14. Tem como uni
dade mobi1i zado ra o regirrentc de artilharia pesada nO
2; Horácio Manuel Ceho ln, rio regir:1entode infantaria
nO 15. Tem como un i d ade mol.ili zado re () reg imen to de
cavalaria n>. 6.
(Por despacho de 16 de MatO de 19M)

3a Série
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Passou á ser considerado nesta situação desde 11 de Maio
de 1961. por ter embarcado com destino ao Estado da
India em reforço a guarnição normal por imposição
o
l° sargento radiomontador.
Rui Manuel da Conceição
Dias da Escola Prática de Fngenharia.
(por despacho de 16 de Maio de 19(1)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 11 de
Maio de 1961. por terem embarcado para o Estado da India
em reforço a guarnição normal por oferecimento. os 2°s.
sargentos meco viat. rodas Vicente Cal i xto Rosado Si
mão do grupo de companhias de trerr.auto. Liberto Rodrigo
'.,rre1ro Gomes, do Inst i tut,o Técnlr:o ~~ili tal' dos Pupi
los do Exército. Ismael Teixeira Pinto do rp.gimento de
ar ta.Ihar i a pesada n? 2. 2° sargento radiomontado
Cal'
los Dias Vasco da Silva. da Escola Prárica Ofl Fngenha
ria, e o furnel meco electricista. Gaspar Couto (}ler
rer ro do batalhão de sapadores caminho de ferro.
(Por despacho de 16 de Maio de 19f11)
I

III·
SAIGNIOS

PRormr.OES
00 ÇlJADf() PEFM~

Armas e Servlço~
Escolas

práticas das armas e servir:os, centros
de instrução e unidades

Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

Furriel de infantaria o 1°. cabo
contando a antiguidade desde 1
partir da qual tem direito aos
to. Vence pela verbA 'Pessoal
além dos (,uadros .
(por

despacho

de

António João {}lerreiro.
de Maio de 1%1. data a
vencimentos do novo pos
de nomea~50 vitalícia

11 de MatO de 196t)

Furriel do serviço de saúde, o l° cabo Generoso Gonçalves lUarte. do l° Grupo de Companhias de aúde, con t an
do a antiguidade desde 5 de Abri 1 de 1961, data <t par
tir da qual tem di rei. to r:!O'J vencimento s dr, novo posto.
Vence pela verba p~'''S(\I\: O" I\0I:1l"I<;ã(l vi ta] 1('11\
lém

3a Sén e
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dos quadros .
(Po de sp acho de 17 de MaLO de 1961)

ReRimento

de infantaria

nO

2

Furriéis
de infantaria.
os lOs. cabos António Ramos Carrondo e Alberto Fernão Silvano.
contando a antiguldade
desde 1 de Mai o de 1961. data a partir
da qual tem di·
reito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
'Pessoal
de nomeação Vltalícia
além dos Quadros
(Por despacho de 15 de f";nio de 1951)

Regimento

de

inf~ntarla

n°

3

Furriel
de a n fan ear-ie . o 10. rabo José Rosa das Neves,
contando a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961, data a
partir
da qual tem direito
aos ,encimentos
do no o pos
to. Vence pela verba 'Pessoal
de nomeação vitalícia
aI ém dos Qradros .
(Por despacho de 15 de Mato de 1961)

Regimento

de infantaria

nO

15

de infantaria.
o 20. sargento Jos~ Ribeiro
Coelho. contando
a ant.i gu i dade desde 21 de Abri 1 de
1961. data a partir
da ~lal tem direito
aos vencimentos
do no ....o posto. Vence pel a ve rh a Pessoal de nomeação
vitalícia
além dos Qladros' •
(Por despacho d n de Mata de 1961)

10. sargento

Regimento

de Infantaria

nO

6

l° sargento de infruttaria.
o 20 sargento António Augusto
Tábuas. contando
a antiguidade
desde 21 de Abri l de
1961. data a parti r da qual tem d-irei to aos vencrmen
tos do actual posto. Vence pe 1a ve rha 'Pessoal
de no
meação vitalícia
lém dos Oiadros".
(Por despacho de 13 de 1falo de 1961,

Re~imento

de infantaria

nO

7

Furri~i.
de infantaria.
os lOs cacos Carlos Hod:igu~'3 de
rc:.,
.: dos
RI>l S. RlChfl
u.npoS. Manue l'" [art.m
!'erl'el ra, M'
.ano
.'
._. .,
con tando a an ti gui.dade desde 1 de M?io rle 1961. data a
parti r da qual t6\1 -l i re i to ~O'3 venr;lm"!I1tn>;,]0 "(l0vo P?"
to, Vencem pela ve r ha . Pes·~p"l ri,> r1O(1lPI\ÇVO 1 tal íCJ 1\
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além dos quadros".
(por

despacho

Regimento

15 de Maio de 1961)

de

de infantaria

na

10

10. sargento de infantaria. o 20 sargento Frederico Mar
ques Lopes. do Instituto Técnico Militar dos Pupilos
do Exército. contando a antiguidade desde 25 de Abril
de 1961. data a partir da qual tem direito aos venClmentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de no
meação vitalícia além dos Qaadro s'•
(Por' despacho de 25 de Maio de 1961)
Furriéis de m fant.ar.i
a. os las. cabos João Martins, do
bat.al.hàode caçadores na 6, Eduardo Soares Fernandes
Figueiredo, do batalhão 1ndependente de infantaria na.
18. e José Gomes Ferreira. contando a antiguidade desde
1 de Maio de 1961. data a partir da qual tem rtireito
aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba Pes
soaI de nomeação vita11cia além dos Quadros.
(Por despacho de 15 de Maio de 1961)

Regimento

de infantaria

na

11

10. sargento de infantaria. o 20, sargento José Sanches.
de caçadores na 10 contanno a antiguidade
Abril de 1961, data a partir da ~la tem
vencimentos do novo po~to Vence pela ver
de nomeação vitalícia além dos Qradros
(por despacho de 13 de Maio de 19(1)

do batalhão
desde 20 de
direito aos
ba 'Pessoal

Regimento

de infantaria

na

12

Furriel de infantaria. o 10 cabo Manuel José Gonçal.ves ,
do batalhão independente de infantaria na 17. contando
a mltiguidade desde 1 de Maio de 1961 data a partir da
qual tem di rea to aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoa] de nomeação vit.alj ci a além dos Qua
dros", (por despacho de 15 de Maio de 19(1)

Regimento

de infantaria

na

13

1° sargento de infantaria. o 2° sargento Artur Pereí.ro,
contando o antiguidade d sde 25 de Março de 1951. ri ta
a partir da qual t~\ ({j rei to ;I(IS vCIIl'il'lm\t.ps
novo
posto. Vence pela ver+ a Pes-soal d~ n'>'T1P''1'Jão vit.Rlír;i A
além dos Quadros .

n(l

I

· ..
I.

Fu rri r i , "e i,; j ar t.ar i a. "., 1':, . .
';-. ,lln iog:; ~,omin·
gues I r'l~'(," António r:,1tj s r : ,.
. 30 repfT'el to
de infa:'tTé.riano
2 'r-it,) ~~.~ ",;
" 'i~ueirê'do.
e "a
u l Augusto Pod r i r.u e s Al ve> c,'n'.~ ... do él Ul'tj~~)i:h·;r;
desde 1 de ':~ic ':f' 19(.1 Data a iJ:'Tt ir' -1,\ ql'2 ~ t.e :lireito aos venc'in-en to s do novo p,".;i
Ver r.\. ; .• ;0. ".r' w
Pessoal de norre::lç~o vi tal íci a a~("i • c'
I~i:drv.-;'·.
r

(POI'

despacfw

de 1.G de

""tO

(,e 19':;1)

lOs. sargentos
de inf(l .n t s r-i e c!' 2°3. sargentos
Al l e rt o
da Costa Freita
. J,ílil')
rp"H' VI" rei ê"l
AJl1J:,l')g'k
r erri
mento de arti Ih ar-i a T,p.<::n-!'1 '.c'"
';T,ta.n1o::j '~r t;; 31l;.~f.l
de desde 21 de Abril'dp
lcq
l"l'~:
·",1'" "1 qu nl t eu
di rei to aos venc m.en co s 1! (lnv') r'o ,i'"
(Por despacho ue 11,' de tIntO ri" ; ., I
Furriel
de infantaria
o l°
caco JnS0 iV.t. '!i .. f·."
contando a antiguidade
desde 1 de ·.a;c, ~ lQ6J. ~'<..Ll 'J
parti r da qual t.en di rei to aos ver.cin.en t •• :' co novo . os
to. Vence pela verba "Pessoal de f1or"e"Crr; vi t al j ci a a
lém dos (uadros ,
(por desp acho r.~ 1- de '1rtl(> dp 19iJ1)
Furriel
músico de 211 c' aR~,· eYecl1t!'ll'te ~\0 jpstruOlento
Pombo
o l° cabo músico
Jo'~ do!" C::apto~ L\Jarte
do
regimento de infant:arifl
n() I contr\J1dn a antjgujàade
desde 23 de Abril de 1961 data a partlr
~a ~ual tem
direito
aos venc~entos
do novo posto.

(Por despacho
Batalhão

de 18 de

indel]endente

de

191)1)

de infant:jria

11(1

lfaio

17

Furrié: 3 'e lnfan aria.
os lOs. cal.
,r
J Cj· da
ilva e Tsalino Norre ,lI'
'" lOS
.;or.1". " ii "Ht~p1li
dar!e desv: 1 -le ~'bl -ç-' '(
1ê:ltr.
rlH
da q1JQl
tem direitu
a03 vencimc, ''':,. '() novr
Vpncem pela
verbl:l "Pessoal
]c,. ql..& 1 '1' apro\·r.·~ ~.. ,e. c'i" ,

(Por despr.cho
Batalhão

de 1

inde~~,i~'le

C)

',e

'IV)

r{e 1_q~11

~~ i,f.llt~ri~

~o.

16
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ta Cabral. contando a antiguidade desde 21 de Abril de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de no
meação vitalícia
além dos quadro~ .
(Por despacho de H; de Maio de 19(1)
Furriéis de infantaria.
os lOs cabos, José da Costa Sou
sa e José Pacheco do hnaral, contando a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961. data a partir da qual t~ direito aos vencimentos do novo posto Vencempela verba
.Pessoal dos quadros aprovados por Lei •
de t'> de Mflta de 191)1)

'(Por despacho

Batalhão

independente

de Infantaria

n~

19

Furriel de Infantaria,
o l° cabo José Miguel Nunes , contando a antIguidade desde 1 de Maio de 1961 data a
parti r da qual tem di rei to aos venc imentos do novo
posto. Vence pela verba Pessoal dos ~ladros aprovados
por Lei. (por despacho de 1'2 de Maio de 1961j

Batalhão

de caçadores

n°

6

Furriel de infantaria.
o l° cabo Júlio (]on al ves Martins
contando a antiguidade desde 1 de Mhio de 1961. data a
partir da qual tem di reito aos vencimentos do novo pos
to. Vence pel a verba Pessoa 1 de nomeaç ào v i ta líc) a a
lém dos quadros' .
(Por despacho de 15 de MaIO de 19f11)
I

Batalhão

de caçadores

nO

R

I? sargento de in Ien t.ari a. o 2° sargento António Manuel
Fe.i ticei 1'0. do batalhão
d(· caçadores
nO 1,
con t ndo a
antiguidade desde 21 de Abri 1 de 1961. Oflt l\ EI. partir
da qual tem direito
aos ven ciment os do novo posto.
Vence pe l a verba Pe s oal de nome 50 vi tahcl A. 16m
dos quadros •
(Por despacho de 1.~de Mato de 1961)
Furr-i e 1 de 'in Fant.ar-i a.
1 ° r-abo Manuel]o é Megtre Ha
malho. contando a an t i.gui dsde desde 1 de ~lRio d
data. a pa r tzi r da qual te" di T('J IA' nos' el c,;ime!1 o
o
novo posto. Vence pe l ve rha p~c; o al ti" 'llf\d o

vados por Lei •
(Por despocho

rle

~i

,lp.

/iI'no

rlp.

t. ri1)
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Batalhão

de caçadores

nO

9

10. sargento de infantaria o 2° sa~gento Américo Marinho
de Freitas. do regimento de infantaria nO 6, contan~o
a antiguidade desde 21 de Abril de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além
dos quadros .
(Por despacho

de

Ratalhão

13 de Maio de 1961)

de caçadores

n°

10

1° sargento de infantaria. o 2° sargento António da S11
va Bravo. contando a antiguidade desde 26 de Abril d.
1961. data a -partir da qual ten di reito aos vencimen
tos do novo posto Vence pela verba P~ssoal de nomea
ção vj,tal icia além dos quadros' .
(Por despacho de 16 de Maio de 1961)
Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO

3

Furriel de ca\alar1a. o l°. cabo Joaquim Antóhio r~mes
Frade. contando a antiguidade de sde 8 de ~1arço de 1961
data a partir da qual tem dire i.to aos venrj(]1ent0sdo
'novo posto. Vence pela \erba Pessoal de nomeação V1
talícia além dos quadros.
.
(Por despacho

Servico

de

15

de ,Waio de 1961)

de Saúde
2°

Grupo

de Companhias

de Saúde

Furriel do Serviço de Saúde. o l°. cabo Joaquim de Jesus
FiaI. contando a antiguidade desde 5 de Abril de 1961.
data a partir da qual tem direito aos ven cir-ontos do
novo posto Vence p la verba Pessoal de nomeaÇão VJ.
talicia além dos quadros
(Po

despacho

de

Servlçu

de Administração

2° Grupo

de Companhla~

17 de Mf2u') ri.. 19(1)
MI lít~r

f e ~d~r,lrJisttl~â'J

'~llitar
I,

,

Furriel do S.A.M., o l°. cabo António Fernandes Fer+é i ra
"

.

J Ir

33

)~rie

v a , contando a an t.i gui dade des ie { d€ V3.io de
.:ir.ta a partir
da qual ter: ·Jir"'it'l ~O:> vc CI~:'('ntos uo novo posto. vence pel a verl a "Pesscal
n _ nome-aç::;o vi t al jci a além dos quadros".
(por de so act«: de jf) de Waio de 1961)
.10,

)_(i.,;

Furriel
do S.A.~\~., o l° cabo Ilomingos de Sousa
do l°.
grupo de companhi.as de administração
militar,
cont.an-lo
a antiguidade
desde 30 de Abril de 1%1. data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Vence pela verba "ppssnR.J de D()[J1paç[io vi.t.alj ci a R.lém
dos Quadros .
(por despacho
de 1'2 rie Mnio de 19fj1)

Orgãos

de execução

Estabelecimentos

dos serviGos

outr~s ele~~nt~~

Mi Iitares

Estabelecimentos
Escola

8

Central

de Instruç~o
de Sargentos

l° sargento
do ~erviço ue Saúde. o ?O sargento LUIS AI
ves de Sousa. ccn t.ando a antiguidarle
desrle 15 de Ahi 1
de 1961. data a par t.i r da qual tp!,l +i r e i t o aos ver-ei.
mentos do novo pos to , Vence pela' erba
"e c- ':>u<,l ele ncmeaç ão vitalícia
aUm dos qu a+r-.='
(Por desp achn r{~ 'I rl.e .'l!frtin rI~ 1qr-;1)

Estahel ec iaentn s '~ns~i t:::! ares
110 sn i til! "i I itar Regional

nO

3

Furriel
do Se r v, co de Saúde, o P cabo José Francisco
Carvalho. do l° i'rU[JO de companhias de saúde, contando
a antigui,jade
,Jet,cle 5 de .Abril de 1961. data a partir
da qual ten ,l~ r e i t o ao s ven c imen tos do novo po s t o
Vence pela ':C1 J a '; ,;:'-sl)al de nomeação vi ta] {cj a além
dos quadros"
(po r ' ,,; n (' " .,«, 17 de 11ain de 1.Q61)

Furriel
do Serviço ~/: :'~',: lc'
'1
I., '·,r :>':":í0 d"
regimento
de c avr ,~i" " ~ S')-t;'1"1')
'"Jt.:g'1;")a1e
desde 5 de Abril de' l
'l,.\t:::-:
',t,:,,:.. :: 13l te'r,
o~}

3a
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direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi t al.j ci a além dos quadros".
{Por despacho de 17 de Maio de 1961)

uo sp i tat

ut l i t ar de Doenças

Infecto

contagiosas

I? sargento

de serviço de saúde, o 2° sargento .Iosé Carlos .Fernandes de Almeida Marques, do derósi to e;eral
de material
sanitário,
contando a antiguidade
~esde 15
de Abril de 1961, data a partir
da qual t~ft di.eito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
J. nQf\eação vi tal íci. a alé.lTI dos quadros'
(Por despacho de 15 de Maio de 1961)

Diversos.
Depósito

geral

de adidos

l° . sargento d e ln
. f antarla,.
o 2°. sargento José Tavares
Afonso , do dep'
. ,?Sl. t o gera 1 d e mat er i. al de guerra.
con
tand? a antIguIdade
desde 26 de Abril de 1961 data a
partIr da qual tem direito
aos vencimentos do ~ovo pos
to. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vital 'cia a
lém dos quadros!.
1
(Po r despacho de 16 de Maio de 1961)

Supranumerárias

tn ían tnr t a
Batalhão

de caçadores

nO

5

1° sargento de infantaria.
o 2° sargento Alberto Cruchi
nho de Sá- contando a antiguidade
desde 26 de Abril de
1961. data a partir
da qual tem direi to aos venc imen to s
do novo posto.
(po r despacho de iS de MaIO de 19{)1J
Furriel
do serviço
de saúde
o furriel
graduado João
~anso Ramos_ contando a antiguidade
desde 5 de Ahrj]
e 1961. data a par t i r da qual t er direi to aos venci
mentos do novo posto
(PaI despacho de 17 de Mm') de 1%1)

Artilharia
Regimento

de artilharia

antiaérea

fixa

37B
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1° sargento de art.i Ihari a, o 2°. sargento Francisco Can
dido Pereira Rodrigues de Sousa. contando a antiguida
de desde 5 de Maio de 1961. data a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 16 de Maio de t9(1)
f! O III t r am a r

3a. Ael!,ião rqlitar
l° sargento de infantaria,
o 2° sargento Delfim Horácio
da Silva Santos,
contando a antigui
ade desde 10 de
Março de 1961. data a partir
na qual tem c1i r e i to aos
vencimentos do novo posto. Con t inua na situfI(Jno de li
cenciado. (por despacho de tO de Mnin de 191=;1)

2° sargento

músico executante no inst.rumen to de • <::; xofoo furriel Manuel Sousa Pi sugo contando fi. 'lntiguidade desde 30 de Abril J 1961, data a partir
da qual
tem di rei to aos vencimer los do n0VO pos to
(Por despacho de 18 de Mn.in de 19r;1)

ne",

Furrif.is de Infantaria.
os ]"1" cabos 1\11ert;no do ....acr amento 'i Ihet.e Pereira ~eto, João Jesuíno
'1J1 1'1 GllI1'l
to Pereira,
João da ,")ilva 1 i edede , cont.a Ido 11 pntv.;uidade desde 1 0e ~,'aio ele ]Q61, data fi p a r ir da 'lu'll
tem direi to aos vencimentos do novo posto
(Por despacho de 17 de f:tnio de 19&;1)

4a

rdWi§r:J

i t i t ar

2° sargento meco vi at , rodas, f) furriel :1anuel "a i l.va
Lop es , contando
a an t i gui d ade desde 30 de Abril de
1961, dai.a a partir
a qual tem direito
aos venc nnentos do novo p0stO.
(Por despacho de iR ae "'Iaio de 19(1)
Fu~riéis

?-e infantaria,
os lOs cabos .Júlio Viegas Corre.Iaci n to Antl)n' o Podrigues,
M mel José H rão, knéra co !v',>n
tei ro de Pa'i Vil, 1\ I. . I(>ndp~, hr ei ro, JOAquim Fernandes Per"'; r~
-n 1 T()c;é TO'TI:l s , M nnu 1 O~fnldo Pereira,
~1onuel .1,) )r,; to. ro~l..1!'). ~ n 'I.'1'h a
.
gui dade desde 1 de r; ;.1 Ie 1%1, h.t~!I ,~ ovr i.i r >1a '1"
1~,

tem direito
aos V~,),~i"1::'11,;), rh '\)V,) T,).,t;.
(Por despac,«, ;.: l'i 1'1 t'hi,) :i~ 1~';11

3a série
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Comando Territorial
tndenennent
de Ca1lo \lerde

e

Furri,;is
de infantaria
os lOs. cabos Francisco
Tadeu da
Silva Ser r a. e Armém.o 1\~arques Cos t a, contando a antigui"'ade desde 1 de Maio de 1961, data a partir
da qual
tem direito
aos venClmentos do novo posto.
(por despacho de ti? de Mrzio de 1.961)

Comando Territorial
da Guiné

Independente

Fur-ri éi s de infantaria,
os lOs cabos. Manue l Fernandes
Duarte. António Fibeiro
r~rnardino,
José Fernandes
d~
Carvalho.
Frrtncisco
Fran.e 'Raimundo . .Josué Ma 'queR
Carvalh~,
AI f redo Machado. Pe] fim Costa. Viríílio
Au
gusto Slmões
Paul mo da Silva f ar r i.r-a José Alberto
Podr i gues . António
érgio Lavadi.nho Cachiru;
Eduardo
Hodrigues
Ferreira,
Joí!o da Conceição Martins Silva
contando a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961 data a
partir
da qual tem direi lo aos vencimentos
do novo pos
to
(Por despacho
de 17 de AKl1io de 1961)
Fur ri el do

..

, .• o furriel

graduado .. l>.nt6nio Tc1 es Teu

gu.inl.a, contando a ant.i.gu idade desde 6 de Ilaio
e 1%1
data a ar ti r ela C]uI11.
direito
<I S
-enci mer
<.10
<;

novo posto.

(Por despacho

de 15 de Maio

de t.rJfit)

Com1n10 Territorial
lndenendent
do Estado da India
Furri 'is

d

infantarjn,

os lOs

Te-.Deun" Ago tinho rias,
S81 e
'r anc i co Aníbal

cabos

lxencora

e

Raul Carlos

Rocha

Pundol i.ca pauto I1eS~

Orlando
r~arbuda C~rva1ho d
SoUsa, c nt ando a antiguidade
desde 1 de rlaJ..o de 1961,
data a partir
da qual tem direito
aos venCImentos do
novo posto.

(Po r desp acho ele iR de Maio de 196 t)
Furriel

Lop s,
data

"~anuel
do • rvJ.. o d ....<.'I ,'c<r o [·\.tnü 1 gl'tlc'uacc
\b '1 ie 190
contando ;I en ti~ ..ri I:.:!e ·!!..de 5 de.
~J.a parti r da ." '.1 \,c.' ,L r c; t'l I')!.l '!eIIClnwr: LoS do

novo posto.
(Por despocn»

de 17

I

1'.

.'

,1'a'>

'1"1"1)
1!

ir»
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2f'.

sargento
meco viat.
rodas, o furriel,
Victorina
i~lartins Rodrigues, contando a antiguidade desde 30 de Abril de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 18 de Maio de 1961)
COOlando Territorial

Independente

de Macau

Furriéis de 'infantaria, os lOs. cabos fduardo Celestino
Santos Atraca, José Inácio Sobrinho, Manuel Maria Oliveira, Domingos José Lopes, Bui José Freitas dos Santos, Aníbal Bandeira Correia de Oliveire, ftntónio Jesus Campos, Gilberto Naz ár i o Santana, Manuel Martins
Ben to , Manuel Silva flodrigues Carve Ibe i ro, José Lopes
Fentes, contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961
data a partir da qual tem direito aos venci men tos do
novo posto.
(Por despacho de 17 de Maio de 1961)
Furriel do S.A.M .. o l°. cabo Fo,tunato Babaça Rasteiro.
contando a antiguidade desde 6 de Maio de 1961 data
a partir da qual tem direito aos vencimp.vtos do novo
posto. (Por despacho de 16 de Mnio de 19fJ1)
Comando Territorial

Independente

de

Timor

Furriéis de infantaria. os lOs, cabDs. Laurentino Podri
gues Miguel. José Maria Ferrp.ira Silva CorrA; a José
da Rocha Gonçalves, Emílio dos Santos Fernandes Posa
hnadeu Marques Ferreira. contando a snt i gu idede desce
1 de Maio de 1961. data a partir da f'Jllfll tem direito
aos vencimentos do novo posto
(por despacho de 17 de M(lÍo de 1961)
SAPliEN1DS fi (lJArro
Regimento
2°:

sorgen

DE aJl1.PL.H,'l'N1D

de Infantari

to mi l i c i ano

o furnel

a de

uranda

m i l i c i ano

Mário

de

Ob vea ra, contando a antiguidade desde 30 de Junho de
1960 e com djreito aos vencimP.ntos d0 novo posto ~esde 16
de 1\!ovemb
ro de 1960.
iPor despacho de 'l) ae .1bri L de 1961)

~atalhão rle ~~~a~),es ~~ ~
,Campa

de

C~Ç)'~"l"~')

'J'l~t~':~ü ~Ili r!'~11)
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2°, sargento miliciano, o fUrrjel miliciano, Armindo
Santiago Gomes Pereira, contando a antiguidade desde
29 de Fevereiro de 1960 e com direito aos v~lcimentos do
novo posto desde 6 de Março de 1961(por despacho de ~ de Abril de 1961)
2°, sargento miliciano, o furriel miliciano Alberto
Gonçalves da Conceição, contando a antiguidade desde
28 de Fevereiro de 1961 e com direito aos vencimentos do
novo posto desde 10 de Março de 1961,
(po r despacho de X> de Abri l de 1961)
2°, sargento miliciano,

o furriel miliciano, Serafirr
Fu:tado da Luz. contando a antiguidade desde 28 de FevereIro de 1961
com direito aos v~cimentos do n0VO pos
to desde 11 de Março de 1961.
(por despacho de X> de Abril de 1961)

e

Regimento de infantaria n° 1
(Batalhão de caçadores da Estremadura)
2° sargento millC
Albuquerque
1 ando.° furriel miliciano. António João
° a ant'19u1'da,e
d d esd e 29 d e FevereI'
ro de 1960 e. contan
com dire'
desde 20 de Fevereirol~~ i~~l~enclmentos do novo posto
(Por despacho

de aJ de Abril

de 1.9(1)

Regimento de Infa~tarl~ nO 3
(8atalhão de c~ç~dores de Além-Tejo)
2°, sargento miliciano
o furriel mi.Lr
c ano . An tón10
'
1 ca
Vare1a 'rlorquato Sentes cont?lld? a antiguidade
desde 28
de Feverea ro de 1961 e com di rer to aos vencimentos d
vo posto desde 21 de Março de 1961
o no
(por despacho ae CU de Abrtl de 19(1)
í

Regimento de infantaria nO 4
(P.atalhão de car.adores de Além Tejo)
2"s sargentos mil i ci enos. os furriéis milicJano'"
'
~ A'1tónlo,
M ar-i a Cepeda Co rdeiro r'lanuellntóni.oVaz, Mmuel
Inart,e
de Sousa. I Ianu~l ?a ~-i lva ~hreir'a e Victor \1$inllf'>l BataUH!
c?nt?Jldo a an t.i gui dade -iesde 2S3de Feve 'eiro rIp 1961 e con
dIreI to aos venciment.os do novo posto desrle $i lTlesm'l -lat3,
(Por desp acivv .le ~) rI'? ,46ri I rle 1961)
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E TRANSFERENCIAS
CUAIro PEfMANEN1E

Armas e Serviços
Ministério
Repartição

do Exército

do Gabinete

do Ministro

l°. sargento de cavalaria
Amadeu Ferreira
regimento de cavalaria nO. 7.
(por

Di recções

despacho

e Chefias
Na Dependencia

Direcção

do Serviço

Tavares,

do

de 23 de Maio de 1961)

dos Serviços
do Ajudante

de Pessoal

e outros

órgãos

General

do linistério

do Exrrcito

2° sargento de artilharia, António Nunes Marques. da 4a.
Região Militar, devendo ser considerado nesta s1tuação
desde 20 de Abril de 1961.
(Por despacho

de 19 de MatO de 19fit,

2° sargento do Q.A.E. FUi Fernandes de Oliveira, da 4a.
Região Militar. devendo ser considerado nesta siruação
desde 20 de Abril de 1961 data em que embarcou de regresso a Metrópole. Vence pela verba Pessoal df'nome
ação vitalícia além dos Quadros.
(por

Escolas

despacho

de 15 de Maio de 19':;1)

Práticas d~s Armas e serviços,
de instrução e unidades

centros

Infantaria
Escola Prática
sargento do Q.A.E
mia Militar.

20'

(por

despacho

de Infantaria

Carlos Inácio Martins

da Acade

de 15 de Maio de 1.9(1)

Furr-iel de in.fantana. Al tino de '11<;aCorreia do regi
mento de infantaria nO. 3. df'Yf>nno ser con s i de rado nes
ta si tuaçi.íodesde 15 de Abri 1 de 1961 Vent:f'pela ver

3a Série
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ba dos

Quadros aprovados por Lei
(por despacho de 10 de Maio de 1961)
I' •

Regimento

de infantaria

nO

5

l°. sargento de infantaria. António de Sousa Rodas. do
regimento de infantaria nO 4. devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Abril de 1961. Vence pela
verba dos "(uadros aprovados por Lei ,
(por despacho de 12 de Maio de 1961)
2° sargento de infantaria. Manuel Alves Carneiro da 4,a.
Região Militar. devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de A~ril de 1961. Vence pela verba dos Qua
dros aprovados por Lei .
(Por despacho de 19 de l.1aw de 1961)
2°~sar~ento
do Q.A.E., Júlio José Vieira Gonçalves.
strlto de Recrutamento e Mobilização nO 5.
(po r de sp acho de ?4 de Maio de 1961)

Regimento

de infantaria

do

nO 6

Furriel
. . ra. do Coman doo Ter
t . de infantar'la. J oSe' Te i.xei
Ter ri
rrorlal Indepen?ente de Cabo Verde. 'devendo ser consi
delrado nebsta situação desde 25 de Março de 1961 Vence
pe a ver a dos Orad
~
ros aprovados por LeI.
(por despacho de 19 de Maio de 1961)

Batalhão

de caç3rtores nO

2°s sar~entos de infantaria. Bartolomeu Valadas Peres. e
-Joaquim de Matos da Si lva, da 4a Região Militar. dev~n
do ser conSIderados nesta situação desde 20 de AbrIl
de 1961. Vencem pelos' Quadro s aprovados por Lei",

Batalhão

de cacadores

nO

8

2°, sargento de infantaria. Fortunato Lopes Gabriel: da
4a Regi ão Mi 1i t, ar. devendo ser considerado nes ta sa tuação desde 20 de Abril de lQ61. Vence pel~ verba dos
Oladros aprovados por Lei' .

Batal hão de caçado res nO
'urriel de in funt.ar-i
a ManllA1

10

n tónlo Ferreira, do Oxnan

aa.
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do Territorial
independente
de Cabo Verde, devendo ser
considerado
nesta situação
desde 25 de Março de 1961.
Vence pela verba dos "Quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 19 de Maio de 1961)

Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

2°s. sargentos
de artilharia,
Manuel Joaquim Estalagem
Charréu e João Miguel Silveira
de Barros, do regimento
de artilharia
ligeira
nO. 3.

Cavalaria
Regimento
2° sargento
regimento

de lancei ros nO

2° meco vi at , rodas, José Hemédios Belo,
de infantaria
nO. 1.
(por despacho de 15 de Maio de 1~61)

Regimento

de lancei ros nC

do

2

Furriel
de cavalaria.
Avilo Joaquim Ramos Cadete
do Co
mando Territorial
Independente
do Estado da India
de
vendo ser considerado
nesta si tuação desde 28 de Março
de 1961. Vence pela verba Pessoal de nomeação vitalí,
C1a além dos Quadros' .

Grupo

divisionário

de

C;;HrrIS

de cOl11h:Jte

2°. sargento
ferrador
Tosp Dornin~os Lopes. do reglmpn o
de infantaria
nO. 2.
(Por despacho de 17 de Maio de 1M1)

Serviço

de t4ateri ai

Companhi~

Dlvislonárla

de Manutenção

de ~3terial

L? sargento l° meco de instrumentos
de precisão.
Antf)llio
Elvira borralho.
do Instituto
Técnico Mil i r ar dos Pu
pilos do Exérc1 to. Vence pel a ve rba Pes so al dos quadros aprovados por Lei
(Por despacho de 12 de M'1,;'o de 19G:l)
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do Serviço de Saúde.
(Por despacho de 19 de Mato de 1961)
de execução

dos serviços

Estabelecimentos
Distritos
Distrito

e outros

elementos

Mil i tares
de Recrutamento

de Recrutamento

e Mobil ização

e Mobilização

nO, 9

2° sargento do Q.A.E .• Augusto Brites. do Comando Terri
torial Independente da Guiné, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Maio de 1961, data em que
embarcou de-regresso à Metrópole. Vence pela verba
"Pes soaf de nomeação vi t al j c.ia além dos Q.1adros".
(po r despacho de ?? de Maio de 1961)
Distrito

de Recrutamento

ti Mohilização

nO

14

2° sargento do Q.A.E., Ricardo Pais. da 4.aRegião Militar. d~lendo ser considerado nesta situação desde 20
de ~r1
de 1961. data em que embarcou de regresso à
Met~opol~. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi t.alíCIa alem dos quadros".
(por despacho de 15 de Maio de 1961,1
Estabelecimentos

de Instru~ão
Ac a d emi a Mi I i t a r

2°. sargento de infantaria, Artur Ribeiro dos Santos da
4a Região Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1961. Vence pela verba dos
"Qradros aprovados por Lei".
(por despacho de 19 de Maio de 1961)
Co I ég i O Mi I i t a r
l°. sargento de infantaria, Gtlalter Manuel Teixeira de
Almeida, da 4a Região Militar, devendo ser considerado
nesta si tuação desde 20 r!eMó 1 de 1961. Vence pela
verba dos 'Qradros aprova-los por Lei ,.
(Por despacho

Instituto

Técnico

de

I~,'itllr

23 de

M~LO

d~ 1961)

dos PlJnilos

dr) Exército
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2° sargento 2° mec de instrumentos de precisão, Victor
Manuel de Sousa Cabral Bastos, da companhia divisioná··
ria de manutenção
de material. Passa a vencer pela
verba 'Pessoal dos Quadros aprovados por Lei". (nO 1 do
artO 142° do Cap. 3° do orçamento do M.E.), por passar
a desempenhar as funções de mestre da oficina de óptica.
(por despacho de 12 de Maio de 19111)

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

2°s. sargentos de infantaria, Silvestre de Almeida Alves
e João António Madeira. da 4a Região Mi 1 i tar devendo
ser considerados nesta situação desde 20 de Abril de
1961. Vencem pela verba dos "Quadros aprovados por Lei ",
(por despacho de 19 de Mato de 1961)
2° sargento de infantaria, Manuel Carvalho Garrido, da 3a.
Região Militar. devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Abril de 1961.
(por despacho de 12 de Maio de 19(1)

Centro Mi Iitar de Educaçã~ Física
Equ i t aç ão e Desparto
Furriel U. de infantaria. Cândido Jonas Chimangana
da Escola Prática de infantaria.

Tiname

Camp~ de Ti ro da Serra da Carreguei ra
2J'. sargento de infantaria. José Vale dos Santos, do regi
mento de infantaria nO 16, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1961. Vence pela verba
dos "Quadros aprovados por Lei .
(Por despacho de 12 de Maio de 1961)

Diversos
Depósito

Geral de Material

Sanitário

2° sargento do serviço de saúde. José da
Hospital Militar Principal.

Supranumerári
ln f an ta ria

os

ilva nézio, do
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de infantaria

nO

367

4

2°. sargento de infantaria, José Raposo Cabral, do batalhão independente de infantaria nO 18. por ter embarcado para a 3a Região Militar. onde vai servir por im
posição em reforço à guarnição normal, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Maio de 1961.
(por despacho de 17 de Maio de 1961)

Regimento

de infantaria

nO

7

2°. sargento do serviço de saúde, Francisco Bosa Polido,
do l°. grupo de companhias de saúde por ter embarcadc
para a 3a Regi~o Militar onde vai servir por imposiçeJ
em reforço a gualnição normal, devendo ser considerado
nesta si tuação desde 5 de Maio de 1961.
(por despacho de 23 de Mato de 1961)
20s. sargentos Lúcio Agostinho dos Santos do Q.G. da 3a.
~visão. Francisco Manuel Quadrado Pires. do regimento
de infantaria nO. 2, Abel Marques. Tomé Luís das Neves
ambos do regimento de infantaria nO 15, Tolentino da
Concei ão Dias do regl.mento de m Eent.ari.an? 4, José
Jorge. do regimenbo de infantaria nO 15, António Ouar
te Simões· do regimento de infantaria nO 12, Jaime de
Carvalho Rodrigues do batalhão de caçadores nO 10. Te
ófi10 Henrique Nogueira do regimento de infantaria nO.
8, e os furriéis Ivar José Martins Corceiro. do regimento de infantaria n? 10. Manuel Pires da Cruz do re
gimen to de infantaria n? 12 e João ,,~jo
"ga Azinhais, por terem embarcado para a 3a ~lcgi 50 ~'i1.i
tar
onde vão servir por imposição em reforço a guarnição
normal, devendo ser considerados nesta situação desde
5 de Maio de 1961(por despacho de 16 de Maio de 1961)
ç

2°. sargento meco viat. rodas. Manuel Luís Pimenta,
Escola Prática de Fngenharia.
(por despacho de 16 de Maio de 1961)

Regimento

~e infantaria

nO

da

8

2°s sargentos de infantaria, Salomão Avelar Mendonça, do
ba~alhão independente de infentaria nO 17 e José FQdngues Victorino da Di recção do Servi ço de Pessoal
por terem embarcado parA A~golA onde vão servir por
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imposição em reforço a guarnição normal. devendo ser
considerados nesta s1tuação desde 5 de Maio de 1961
(Por despacho de ID de MatO de 1961;

Regimento

de infantaria

nO. 13

2°s sargentos Joaquim Paulo Peres do regimento de infan
taria nO 1. Jorge Manuel Gomes Pestana do depós1to
geral de material de guerra. Jo!';éRodr i gues da Silva
do regimento de infantaria n> 7. 7eferino Augusto Antunes Leite Pestana do regimento de infant,aria n? 4.
José Pereira Machado do regimento de infantaria n? 14.
por terem embarcado para Angola onde vão servir por
imposição em reforço a guarnição normal, devendo ser
considerados nesta situação desde 21 de Abril de 1961.
(por

despacho

Regimento

de

16 de Mato de 191>1)

de infantaria

n°

15

2°s sargentos Armando Tomás do Instituto Técnico Militar
dos Pupilos do Exército, M1guel Lopes Serrenho do Q.G.
da 3a nivisão, Agostinho de Azevedo Carvalho do regimento de infantaria nO 13. António Duarte Mendes da
O.mha da Direcção do Serviço de Pessoal, Mário José
Santana Branco do batalhão de caçadore!';nO 5 e o 2°
sargento do serviço de saúde Henrique Augusto Moreira
do Hospital Militar Regional nO 1 por terem embarcado
para a 3a Região Mi Ii tar onde vão servi r por imposição
em reforço a guarnição normal. devendo ser considera
dos nesta situação desde 5 de Maio de 1961
(po r despacho de 111 de Maio de 19(1)

Batalhão

independente

de infantaria

nO. 17

2°s sargentos José Lopes Fernandes e Manuel António Pre
to do regimento de infantari a n? 8. Luís António Ga
nhão Cavaco do Presídio Militar, Francisco Rodrigue
de Jesus Pires do depósito geral de adidos. José Luci
nio de Ollveira da Fscola PráLlca de infantaria, e Alexandre dos Ramos Mar-ques ela Di r-ecç ão cio Se rvi ço de
Pessoal por terem embarcado para a 3a Pegião lilitar
onde vão servir por imposiç5o em reforço n ~I<rnição
normal. devendo ser con s i d redo nes tn Ú tuaçfio de de
5 de Maio de 1961.
(por despacho rJe 1,7 de Mf1;n de 19f)1)
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Ratalhão

independente

de infantaria

nO 18

2°s sargentos Manuel Antunes da Cruz, do Q.G. do Governo
Militar de Lisboa, Manuel Sequeira Teles do regimento
de infantaria nO 13, Serafim Lourenço Cartaxo do Presídio Militar, Artur Gonçalves da Direcção do Serviço
de Pessoal, por terem embarcado para a 3a Pegi ão Militar onde vão servir por imposição em reforço à guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação
desde 5 de Maio de 1961.
(por despacho de 17 de !faia de 1961)
Datal hão i ndependente

de i n tant

an a nO 19

2°s sargentos d; infantaria. Joaquim Carlos Lopes do
Conselho Superior de Justiça e ~sciplina. José Ribeiro da Costa Lontrão da nirecção do Serviço de Pessoal,
Francisco Ferreira Barbosa do regimento de infantaria
nO 10. Serafim da Silva dó regimento de infantaria nO.
8. por terem embarcado para a3a Região Militar onde
vão servir por imposição em reforço a guarnição normal
devendo ser considerados nesta situação desde 5 de Ma
io de 1961
(Por despacho de 16 de ~fato de 19(1)
Artilharia
Regimento

de artilharia

I igeir~

nO 4

2°

sargento Alberto Manuel da ~sa Evangelista da Escola
Prática de Artilharia, 2° sargento graduado Joaquim
Fernando Teixeira Lopes e os furriéis David António
Xavier de Oliveira ambos do regimento de artilharia
pesada nO 2. António de Oliveira Monteiro do regimento
de artilharia pesada nO 3, e Alvaro Marceli.o Ferreira
da ilva. do grupo de artilharia contra aeronaves 3.
por terem embarcado para a 3a Pegião Militar onde vão
servir por imposição em reforço à guarnição normal,
devendo ser considerados nesta situação nesne 5 ~e Maio
de 1961.
Regimento

rte artilharia

pesa~a

nO

2

2°. sargento meco vi at rodas, .~éricf) Lopes BC'nto cio
regimento de infant~rla nO 11
(por despacho de 16 de Maio de 19(1)
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Regimento

de arti Iharia

pesada

nO 3

2° sargento de artilharia, Victorino Batista Machado, do
regimento de artilharia antiaérea fixa, por ter embarcado para Angola, onde vai servir por imposição em reforço à guarnição normal, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Maio de 1961.
(por despacho de 18 de Maio de 1961)

Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO 6

2°. sargento meco vi at, rodas, Horácio Manue l Cebola, do
regimento de infantaria n? 15.

Regimento

de cavalaria

nO 1

2°s sargentos Joaquim dos Santos Fernandes Frade, do re
gimento de cavalaria 6. Fernando Pereira Rodri.gues do
Centro de Instrução Militar de Santa Margarirla e os
furriéis Francisco Travanca Travasses elo regimento de
lanceiros 1. Jaime Esteves, do res-iment o de lanceiros
2. por terem emharcado para a 3a FeÓe() t.41l1 t er onde
vão servir por imposição em reforço a guarnição no~al
devendo serem consi der-ades nesta si t.1lf\çãn ~e~rle 5 de
Maio de 1961(por despacho de 16 de Maio de 19fJ1)
No UI t r am a r

sa Região ,Mi Ii tar
20s. sargentos de infantarja, Manuel Duque Branco. do
batalhão de caçadores nO 8, José Viveiros dos Reis, do
depósito geral de adidos, António Taveira dos Santos
do Q.G. da 3a Divisão, António da Silva Soares do re
gimen to de infantaria n? 15, António Jorge Ferreira,
do regimento de infantaria nO 10, por terem embarcado
para a citada Região Militar onde vão servir em comissão militar por imposição, devendo ser considerados
nesta si tuação desde 26 de Abril de 1961.
(por despacho de 17 de Uaio de 19)1)
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A - Concursos
- Abertura

e encerramento

A habilitação para o posto de l° sargento e de 'furriel
do Quadro Pe~anente passa a obter-se a partir dos Cursos de habilitação para l° sargento do Q.P. e para furriel do Q.P.
Deixam portanto de existir os actuais concursos pata l°
sargen to e para furriel.
Porém, atendendo a necessidades imperiosas ~.
serviço e a que demorarão ainda alguns meses até que S~
possa dispor de 2°s sargentos e lOs cabos habilitados
com o referido curso, são abertos a título excepcional
os seguintes concursos'

a) Concurso ordinário
~a de Infantaria

para o posto de 1° sargento

na ahertura

da Ar-

do concurso

1° A abertura do concurso terá lugar em 20 de Junho pró
ximo e deverá ser anunm ada em o rrlem rip. ser"j ço das
l'nidades ou Fstabelecimentos do Continente ou elas I
4has ftdjacenles. do mesmo dia. e nas Províncias Ul t.ra
marinas logo que seja recebida a presente O.E

Das Declarações

dos Candidatos

2°-As declarações dos candidatos devem ser entregues'
a) No Continente e Ilhas Adjacentes, com a antecedencia precisa de modo que. seguindo as vias competen
teso dem entrada no Quar tel General do Governo Mi
litar de Lisboa, até ao dia 10 de Julho pv f'.
b ) Nas Províncias Ultramarinas, na data em que for
fixada pelas respectivas Regiões e COmandos T~rritoriais Independentes.
i

Da Constituição

dos Júris

3°-Junto do Governo Militar de Lisboa funcionará um Júri
nome.ado pela Bepar t ição de Oficiais da Direcção do
Serviço de Pessoal des t e ~fjnistério, por form.e a que
O.JÚri, possa ter Fl 'Suala reunião no dia 10 do re{e
r1do mês de Julho.
4°-Junto das Regiões Militares e dos COmandos Territori-
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,
ais Independentes das Províncias Ultramarinas em que
houver candidatos, constituir-se-á um dúri com a composição mínima de um oficial superior e dois capitães
da mesma Arma, se não for possível constituí-lo como
preceitua o artO 204 do R.P.P.I.E .. Estes Júris fun
cionam independentemente
do Júri do Governo Militar
de Lisboa, subordinando os seus trabalhos às disposições do referido R.P.P.I.E. e alterações posteriores.

Das Provas do Concurso
50-As provas do concurso serão subordinadas ao programa
aprovado por Portaria de 11-7-57, inserto na O.E. n~.
5
la Série de 31 de Agosto de 1957.
60 Os candidatos das Ilhas Adjacentes prestarão a prova
escrita perante com1ssÕes nomeadas como dispõe o artO.
214.0 do mesmo regulamento, e as restantes provas pe
rante o Júri junto do Governo Wilitar de Lisboa.
7° ·-Adata da reali zação da prova escri ta será determina
daa) Pela Bepartição de Sargentos e Praças desta Direc
ção para os candidatos do Continente e das Ilhas
Adj acent.es. depois de recebida a informação tele
gráfica dos respectivos Comandos Territoriais ln
dependen tes de que foram recebi dos
ron to e im
pressos necessários para a exeru~ão da Prova.
b)-Pelos respectivos Oxnandos elas Regiões Mi li ares e
Comandos Territoriais Indepen~entes nas Pro ,ftcla
Ultramarinas, para os candi.datos em comi. sao normal
ou reforço a guarnição normal nas mesmas Províncias.
(I

Da classi ficação
8°-A classificação

e intercalação

dos candidatos

aprovados

de todas as provas do concurso compe

te:

a)-A~ Júri que funciona junto do Governo Militar ele
L1sboa a dos candidatos da Metrópole e das Ilhas
Adj acentes.
b)-A01JúrÍ$ nomeados pelos Comandos das R.M. e Comandos
Territoriais Independentes das Províncias UI trama
rinas a dos candidatos em comissão normal ou re
forço la guarnição normal nas mesmas Província.
9°.0s processos organizados pelos Júris ~ereo remetidoà referida Bepar t i -(\df> Sflrgn LOR e Pra as onrlp SP.
procederá à mterr;f\I$lr;3.0
~I)')
rl\'1dirll'ltl)')
li. -ovados ')I!-
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gundo a class~fica9ão o,bt.idae prefe~encias legais.
e se e~aborara a Li st,aun1cB: da clasaifi.caçgo final,
a publlcar em O.E .. 3a. Sérle.

o i ve rso s

lea

Nas Províncias UI tramarinas em que não for possível
constituir o Júri em harmonia com o tI~.4°. os 2°s
sargentos em comissão norma4 ou em reforço a guarni
ção normal. que reuna na data de abertura do presen
te concurso na respectiva Província. todas as condi
Ções de admissão ao presente concurso serão admiti
dos a prestar as provas em seguida ao seu regress()
a Metrópole. peran te o Júri do Governo Mi li t ar de
Lisboa (se ainda não ti,er encerrado os seus trabe
lhos) ou perante UII novo Júri ou ainda .ao ]° curso
de habilitações para la sargento. que tiver lugar
apóS a sua chegada a Met répole se os mesmos já tive
rem tido inIcio, e serão intercalados na lista da
classi ficação final do presente concurso segundo a
classificação que vierem a obter.
E condição necessária que estes candidatos entreguem
as suas declarações dentro de 15 dias após o anúncio
da abertura do concurso na Provlncla Ultramarina. As
mesmas declarações deve rjioser remetida",a mencionada
Repartição de Sargentos e Praças devidamente in
formadas e acompanhadas de notas de assentos, a fim
de serem tomadas em consideração na devida .pot,sRi.
dade.
110 Os Júris deverão informar com a brevidade possível
a mesma Repartição. do número de candidatos admiti
dos. data da prova escrIta. número de candidatos
aprovados nesta prova e data da prova oral a fim de
haver conhecimen to do grau de adi8n tamento dos tra
balhos,
12° O prazo de validade deste concurso é de um ano con
tado desde a data do seu encerramento.
13° Nos casos não previstos nestas instruções deverão
ser observadas as disposições do R.P.P.I.F. e alte
rações posteriores. nomeadamente as que constam das
Portarias nOs. 8212, de 30 d Agosto ~e 1935 e 13595
de 7 de Julho de 1951(Por despacho de 15 dI! M'lio de 1961)
p

b) Concurso
extraordil1aril)
Q.P. da Arma de Artilharia
Das Condições

p ar a

de Admissão

I)

p esto

~e fur r l e l do

ao Concurso

394

ORDEM

no

EXERCITO

~o

15

3a

Série

****************************************************_.**
01 São admitidos ao concurso desta A~na os militares a
seguir indicados.
a)-Os lOs cabos do Q P. habilitados com o 2° curso
das Escolas Hegimentais ou com o curso de Sargentos
Milicianos, presentes nas fileiras;
b) Os lOs cabos do Q.P .• que não estej am nas condi Ções
da alínea anterior mas que sejam propostos pelo
respectivo Comandante e tenham pelo menos. quatro
anos de serviço no posto. com louvores ou muito
boas informações. e um n j ve ] oe cu lru r a adequado
ao exercício das fUnções de sargento.
c ) Os lOs cabos do Q.P na disponi.bilidade. hahi.li t.a
dos com o C.S.M. que não tenham completado 27 anos
de idade. a data da abertura do concurso;
d j-Os lOs cabos mi li ci enos com o C S.M p+esem.es n as
filei r as para cumprimento da obr-i gaçãn normal de
serviço e os que se encontram na disponibilidade;
e) Os 2°s sargentos e furriéiR milicianos na ef'ect.i
vidade de serviço ou na disponibili.dade;
f) Os lOs cabos corne teiros e clarins e lOs r.aho,.:
fer
radares; os lOs cabos artífices carpintei ros .-0 r
reei ro s e serralhei ro s;
g)-As praças da Guarda Nacional RepubliCDna e da Gl
arda Fiscal e os guardas clfl Po l 1CÍ a clf' Segurança
Pública. habilitados com o 2° Cur-so das r<;';01a5
Begimen t.ai.sou com o OH'RO de ar-gen to s Milicianos
e cao o posto de l° cabo no xército
02 Condições de adm1ss5o a ~1 devem satisfazer os mili
tares referidos em 01
a) Para os lOs cabos pr sentes nas f'i le i r-as, com o 2°
01rso das Fscnl as Regim n t.ai s e pa ra os que . j am
propostos pelo respectivo r~andan e'
la Ter altura de 1.60 m. no mínimo.
2a'Não ter ultrapassado a idade de 35 anos.
3a· atisfazer as condições
stahelecidas no ar o
70° do P.P.P.I.E., excepto 8" condlçõec; 4 . 5a.
6a e 9a. e alterações posteriore ..
b)-Para os lOs cabos do n.p . 2°5 sargentos. furriéis
e lOs cabos milicianos. praças da G.~.B., G.r.• e
guardas da PSP.
uns e outro' b ahi li.t.ado
s com o
C.S.M.
la Ter altura de 1.60 m, no mílllino.
2a Não ter ul.t.r
apassado ti 1 rla.ri~ rl~ 3'2 $J.n0<;
3a Satisfazer as Cl)rlriit;õ~c;
7'1 811 ~ 13~ rl'> IlrlO 7()O
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do R.P.P.I.E .. e alterações posteriores.
Para as praças da G.N.R. e G.r. e guardas da P.S.P.
habilitadas com o 2° curso das Escolas Regimentais
as condições refendas na alínea a).
d) Para os lOs cabos artífices carpinteiros, correeiros e serralheiros; lOs cabos clarins e corneteiros
e lOs cabos ferradores. uns e outros com o 2° Cur
so das Fscolas Regimentai s ou com o C S.M.• as con
dições est.abel ecidas na al ÍTleaa) do pr esent.emune
C)

roo

e) Para os 1 s cabos do Q.P. na dispohibiJidade. ha
bilitados com o C.S.M.
la Ter altura de 1.60 m. no mínimo
2a Não ter u ltrapassado a idade de 27 anos 'a dat e
da abertura do concurso.
3a Satisfazer as condições 7a. 8a e 13a do artO 700
do R.P.p.I.E. e alterações posteriores

Da Abertura

do Concurso

03 A abertura do concurso terá lugar no dia 20 de Junho
próximo e dever
ser anunciado em Ordem de Serviço
das Unidades e Estabelecimentos no Continente e nas
Ilhas Adj acentes no mesmo dia.
As declarações dos candidatos devem se r ent.regues com
a prévia ant.ecedenc i a. para que. segui ndo as vias COjTl
petentes dem entrada na Secretaria da Un-idade 011 Es '
tabelecimento até ao dia 17 de Julho p f
As mesmas declarações serão enviadas ao Presidente do
Júri até ao dia 20 do mesmo mes de Julho. informadas
nos termos do artO 73° do R.P.P I.E .. alterado pela
Portaria n? 8212 de 1935. e acompanhadas das respec
tivas notas de assentos
As declarações dos guardas da P.S P •. devem ser envia
das as unidades a que pertencem. a fim.de estas pr~s
tarem as informações referidas e seguIdamente envIá
las ao Júri.
á

Das Provas do Concurso
04·~s provas do concurso 'H>.rãosubordin adas ao programa
la Sé rie . de 30 de Ortubro de
InSerto na O.E. nO 5
1956.
OS·Os candidatos das Uni dades com sede fora da Iocali.da
de onde se reuna o Júri. prestarão a prl)va escrIta
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pela forma estabelecida no artO. 82° do R..P.P.I.E.. e
perante uma comissão com a constituição indicada no
artO 83°. do mesmo regulamento. alterado pela Porta
ria nO 8212 de 1935, s~pre que da deslocação resulte
dispendio com ajudas de custo.
06 A prova escrita do concurso a realizar no continente
Só terá lugar quando for determinada pela Repartição
de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pes
soaI deste Ministério.
O? -A prova dactilográfica será prestada segundo prescri
Ções do parágrafo único do nO 4 da Portaria nO 12354
de 1948 alterado pelo nO 1 da Portaria 12897 de 1949
em máquinas de escrever da mesma marca postas adis
posição dos candidatos pelo Júri e fornecidas pelas
Unidades ou Estabelecimentos Militares designados pelo (']ÜvernoMiLitar de Lisboa ou qualquer outra que os
candidatos apresentarem.
Nas Ilhas Adj acentes e nas Provínr.i as 111 t.r-nmar-i
na s
est.a prova será prestada em máquinas de escrever que
forem lndicadas pelos ~spectivos Gnmandos
Esta prova não é eliminatória mas ser' lhe á atribuída
classificação a tomar em conta no resul tado final do
concurso com o coeficiente 1 (um) e cleverá constar no
mapa da classificação final mi?
08 ·Neste concurso será incluída a prova física. deven~o
observar se as disposições do nO 13 publicado a pág
328 e 329 da O. E. n? 2:2 3a Série de 1958
Esta prova não é eliminatória mas ser' lhe á atribuída
classificação a tomar em conta no resultado final do
concurso com o coeficiente 1 (um) e deverá constar no
mapa de classificação final mi?
09-0 Comando Militar dos Açores resolverá se os candida
tos da Unidade com sede na Ilha do Faial dever~o des
locar se a Ponta Oelgada para prestarem as provas
dactilográfica. prática. oral e físi ca 0\1 se o Júri
deve deslocar se a referida Tlha parA n ~lP d \erá
ser tomado em onsioeração o menor disp~ndjo para a
Fazenda Nacional.

10 Serão nomeados os c;p311int,es
.Júr'.,

sa, Série
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Um junto do Governo Mili t ar de Lisboa.

-Um junto do Comando Territorial Independente dos A
çores.
-Um junto do Comando Territorial Independente da
Madeira.
-Um junto da Região Militar ou Comando Territorial
Independente de cada uma das Províncias Ultramarinas
onde haj a candidatos.
11 Cada um dos Júris será constituído por um major e dois
capitães da arma de artilharia. No caso de, nos Coman
dos dos Açores. Madeira e das Províncias Ultramarinas
não haver oficiais com a patente indicada. poderão se';
nomeados com a patente imediatamente inferior .

•
12 A nomeação do Júri do Continente será efectuada pela
Repartição de Oficiais da referida Direcção. por for
ma a que o Júri possa ter a sua la reunião no dia 20
também de Julho.
Os Júris dos Açores. Madeira e das Províncias Ultra
marinas. serão nomeados pelos respectivos Comandos
Militares. que marcarão a data para a abertura do con
curso. entrega das declarações dos candidatos, primei
ra reunião do Júri e realização da prova escrita.
conforme for julgado mais conveniente, tendo em vista
que tudo se realize no mais curto prazo de tempo.
13 Os oficiais nomeados para o Júri deverão desempenhar
o serviço sem acumulações e ser considerados inamovíveis enquanto durar o concurso.
14 Os Júris das Ilhas Adj acen tes e das Províncias UI t ra
marinas serão dissolvidos em seguida a entrega do
processo do Concurso no Q.G. do respectivo Comando
que promoverá a sua remessa imediata á referida Repartição de Sargentos e Praças.

Da classificação

e Intercalação

dos candidatos

aprovados

15-0s candidatos aprovados no concurso realizado nas
Llhas Adj acentes e nas Províncias UI tramarinas, serão
l.ntercalados. segundo classificação, na lista dos aprovados no respe~tl.vo concurso do Continente, inter
caIação que será fei t a pela mesma R'.lIJartição.

Diversos
16-As Unidades

da Metrópole

e das Ilhas Adjacentes

ao
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enviarem
as declarações
ao Júri
deverão
também reme
ter a mesma Bepar t i ção de . argcntos
e Praça
uma re
lação nominal
de todos os candidatos
mi l ici anos , da
qual deve constar
o posto.
nome completo.
filiação,
naturalidade
e residencia
particular.
No caso de não haver candidatos
milicianos.
deverão
as Unidades
comunicar o facto a Repartição
de Sargen
tos e Praças.
17 Os Júris
deverão
também informar
a m sma Repartição,
o mais depressa
possível
do número ~e candidatos
ad
mitidos.
data da prova esrrita
e da prov~ oral.
e,
ainda do múmero de aprovados
em cada uma das provas
a fim de haver conheci men to
o greI\! cjt> a<lj an amen tn
dos trabalhos.
18 As unidades
logo que recebam a presente
O. F. t deverão
provi denci ar no sen ti do de dar conhecim€ll to a cada um
dos segundos sargentos.
furriéis
e lOs cabos milicin
nos e lOs cabos do Q.P. com o C.,.M. na disponibili
dade
de que podem tomar parte no Concurso
se D de
j arem, sem di spendi o para a Fazenda Nac ion a1. con ti T •
ando na s r tuaç ão em que SI" en con t.r em, clf>terminandu
lhes que decl arem por escri to, em me; a fo 1IIa de pap 1
almaço.
se de sej am ou não tomar pa r t e no concur-so e
em caso afi rmati vo. qual a Unidade onde desej érTl pres
tal' a prova esc ri ta. ludo por forma a 'll\e a'i referidas
declarações
sej am recebidas
até ao dia'l?
do re fer rdo
mes de J~lho.

19 Os

Comandos das Ilhas
tramarinas.
ordenar-ão
para que sej a observado

dJacentes
e da Provlncias
Ulo qUE' for jul E;J.oO convcni ente
o disposto
no número an terior.

20 O prazo de validade
deste concurso
tado desde a data do encerramen to.

é de um ano,

con

21·Nos casos não previstos
nestas
inst,uções,
everão
_er
observadas
as di sposiçõ
5 do P, P. P. I. F. e as a 1t r-ações posteriores.
nomead anen te as Po r r ar i f\. n? 8212
de 1935. nO 12354 d lQ48 e nO 13SQS de 1Q51, d v elo
em caso de dúvida.
ser consul "FldR a T ~ f e i da ~par
1ção de argentos
e Pra~~s

C) Concurso
extraordinário
Q. P da Arma de Caval~fia'

nar a n ~I)<)tn

~'l

tur r i et

do

3a Sirie
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Das Condiçõ~s de Admissão ao Concurso
01 São admitidos ao concurso da arma os militares a se
gui r indicados
a) Os lOs cabos do Q.P. habilitados com o 2° Curso
das Fscol as Pegimen t ais ou com n curso de sargen
tos milicianos, presentes nas fileiras..
b ) Os lOs cabos do Q.P .. que não estejam nas condições da alínea anterior. mas que sej am propostos
pelo respectivo Comanc\ante e tenham pelo menos.
quatro anos de serviço no po~to com J ouvo res 011
mui to boas in formações e 11m nível 11" cn ltu ra ade
quado ao exerc ic io das funções fie s a gen toc) Os lOs cabos do Q P na disponibilidade habilita
dos com o C~S." que não tenham completado 27 anos
de idade. a data da abertura do concurso;
d)Os lOs cabos milicianos com o C.S.M. presentes nas
filei ras para cumprimento da obrigação norma] de
serviço e os que se encontrem na disponibilidade,
e) Os 2°s sargentos e furriéis milicianos na efecti
vidade de serviço ou na disponibilidade,
f) Os lOs cabos corneteiros e clarins e os lOs cabos
ferradores; os lOs artífices serralheiros. corre
eiros e carpinteiros;
g) As praças da G.tarda Nacional Republicana e da Guarda Fiscal e os guardas da Polícia de Segurança Pú
blica. habilitados com o 2° CUrso das Esco]as Pe
gimentais ou com o C S.M., e com o posto de l° ca
bo no Exérc1to
02 Condições de admissão a que devem satisfazer os mili
Lares referidos em 01
a) Para os lOs cabos presentes nas fileiras. habili
tados com o 20 Curso das Escolas Regimentais e pa
ra os que sej am propos tos pelos respectivos COmandantes.
la-Ter altura de 1.60 m. no Mi.imo.
2a-Não ter ultrapassado a idade de 35 anos.
3a Satisfazer as condições estabelecjdas no art,".
700 do R.P.P.I.E
excepto as condições 1a 5a,
6a e 9a. e alterações posteriores.
cabos ri') 0. P
205 sargent03, furr iéi s
e lOs cabos mil ic~ anos, pr-aças da G. N R , G F. e
guardas da P.S.P .. un~ e outros ha~ilitad0s com o
C.S.M.

b) Para os Ps

I
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La-Ter altura de 1,60 m. no mjn imo,
2a-Não ter uI trapassado a idade de 32 anos.
3a-Satisfazer as condições Te, 8a e l3a do artO 70.
do R.P.P.I.E. e alterações posteriores.
c)-Para as praças da G.N.R., G.F. e guardas da P.S.P.
habilitados com o 2° Curso das Escolas Regimentais
as condições referidas na alínea a).
d r-Para os lOs cabos artífices, serralheiros, correeiros e carpinteiros; lOs cabos clarins e corneteiros, e lOs cabos ferradores uns e outros com o 2°.
Orrso das Escolas Regimentais ou com o C. S.M .. as
condições estabelecidas na alínea a) do presente
nÚJIlero.
e) Para os lOs cabos do Q.P. na disponibilidade habi
litados com o C.S.M.
la-Ter altura de 1. 60 m. no mjnimo.
2a-Não ter ultrapassado a idade de 27 anos à data
da abertura do concurso.
3a-·Satisfazer as condições T« 8a e 13a do ar t.? 700
do R.p.p.r.E. e alterações posteriores

Da Abertura

do Concurso

03· A abertura do concurso terá lugar no dia 20 de Junho
próximo e deverá ser anunciado em Ordem de Serviço
das Unidades e Estabelecimentos do Continente e das
Ilhas Adj acentes no mesmo dia
As declarações dos candidatos devem ser entregues com
a devida antecedência, para que. seguindé as vias com
petentes, dêem entrada na Secretaria da Unidade ou
Estabelecimento até ao dia 17 de Julho próximo.
As mesmas declarações serão enviadas ao respectivo
Júri até ao dia 20 do mesmo mês de Julho, informadas
nos termos do artO 73°. do R.p.p.r.E., alterado pela
Portaria nO 8212 de 1935, acompanhadas das respectivas
notas de assentos.
As declarações dos guardas da P S.P. devem ser envia
das 'asUnidades a que pertencem, a fim de estas pres
tarem as informações referidas e seguidamente enviá-las ao respectivo Júri.

Das Provas do Concurso
04 As provas do concurso serão subordin~a~s ~o progr~~8
inserto na O.E. nO 5
la Sét'i~ de 30 d~ Outubr0 de
1956.

3a.
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05 Os candidatos das Unidades com sede fora da localidade onde reune o Júri. prestarão a prova escrita p~
laforma estabelecida no artO 82° do R.p.p.r.E. e
perante uma comissão com a constituição indicada no
artO 83° do mesmo Regulamento, alterado Pela Portaria
8212 de 1935. sempre que da deslocação resulte dispên
dio com ajudas de custo.
06 A prova escrita do concurso a realizar no Continente
Só terá lugar quando for determinada pela rnes ma Repar
tição de Sargentos e Praças.
07-A prova dactilogrâfica será prestada segundo prescrj
ções do parágrafo único do nO 4 da Portaria 12354 de
1948. alterado pelo nO 1 da Portaria 12897 de 1949
em máquinas de escrever da mesma marca, postas à dlspo~ição dos candidatos pelo Júri e fornecidas pelas
UnIdades ou Estabelecimentos Militares designados pejo
Governo Militar de Lisboa ou qualquer outra que os
candidatos apresentem.
Nas Províncias Ultramarinas, a prova dactilográfica
será prestRda em máqulnas de escrever que forem indi·
cadas peIos respec t i
C0ITIandos.
Esta prova não é eliminatória mas ser-lhe-á atribuQ4
da classificação a trmar em conta no resul t.ado fiBB~
do concurso cOO!o coefici.ente 1 (um) e deverá constar
no mapa da classificação final m/7.
VI)"

OS-Neste concurso será incluída a prova física, devenàose observar o que dispõe o n? 13 pub li cado a pág.
328 e 329 da O.E. nO 22 - 3a SérIe de 1958. Esta
prova não é eliminatória mas ser-lhe-á at~ibuída
classificação a tomar em conta no resultado fmal do
concurso com o coeficiente de 1 (um) e deverá constar
no mapa da classificação final m/7.
Da Constituição

dos Júris

09-São nomeados os seguintes Júris'
-Un junto do Governo Militar de LIsboa.
-Un junto do Comando Militar de c~da uma das Provín
cias UI tramarinas, onde haj a candidatos
lO-Cada um dos Júris s~d con sti tufdo por U'"!] maj or ~ do
is capitães da Arma de Cavalaria. No caso de, no~ ço.:
mandos das Provjnc i as UI tramari.nas,não haver of i ci at S
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com a patente
indi.:acla.
poderão
patente
'irnedi at ament.e inferior.

3a
ser

nomeados

S9'rie
com a

H-A nomeação do Júri do Cont.i nenr.s será efectuada
pe l a
Repartição
de Of i c i Ris da I),
por forma a que o
Júri
possa ter a sua primeira
reunião
no dia 20 do
referido
mes ele Julho,
Os Júri s das Prov jnc i as Ul t r ama r i n as serão nomeados
pelos respectivos
C.oo'andos que marearão a data para a
abertu ra do concurso.
en trega das decla rações
dos
candidatos,
p r.ime.i ra reuni âo do Júri e 'reul i"zaçãb da
prova escrita.
conforme for Julgado rnar s conven ien t e
tendo em vi st.a que tudo se re al ize no mau; curto
s
paço de tempo.

s.r ..

12 Os ofi c i ai s nomeados par
o Júri deve rjío desempenhar
o serviço
sem acumu l açfies e ser cons.i derados ina!Tioví
vcr s enquan Lo Jurar o conou rso,

13 O:; Júri s das Provmci as Ultramarinas

serão dissolvidos
em segui da a enLrega do Processo
do C(1I1CUrSOno (lua"
te 1 Gerrer a] do respect.i VI) Comando que PI:()!l1overá aSila
remessa imedi ata fi Bepart, ic;5o de Sa rgent.o s I" Praças

Classificação

e tnt er caração

dos canrli datns

119rovados

14 Os candidatos
aprovados
no p re sen t e concur-so reahza
do n as Pro v [n c.i a {Il t r emar-m as "e[~o int e rcs l ado,
segundo a c1assih,'aç5.o.
n r lis t.n dos ap rov ido s no
r espec t 1. \ o concu 1'''0 da úmt j n en t p i fi te rc.,l oco que
será fel. ta pe l a mesma l-~epartlçíi(

Diversos
15 As uni dades do cont ment.e ao enviat as dec 1 araçoc
ao
.liir i. deH'T'~O t.ambém renet.er
a I~epartição
de Sargen tos
e Pr-aç as uma relação
nonrinal df' t odo: os uandi rlat.o e
milicianos.

da qual dev~ cqnc;i:,llr Pl')sto nome rompleLo
naturalidade
re .. idencir. parti'iular.
No
caso de niío ,haver candHlaLos fl1ilidnll0s dC\~rão ue; II
ni dade~ C(lUUn i cal' o far;to fl rneSTlln Hepa rt_i çíio.

filiaçio.

16 Os Comandos TCJ'l'~ ll'l'! \' ,; Intkpen(ll't't.'~'1
,1(1:, A.~('re
("
Madeira.
deverfin )1-,r()r!I'~H tp!".9ir<ifi_Ntl'l ••11te ti tefpr"da
Hepat·tiGão.
sor.no' ~p Ult h<S f)11 nín c 'l'iir}Jt'JS
~~, !-,re
s(mte ,oncurso

3a Série
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17 Os Jún:;
de\t'l::io
tamb~m Informar
a mesma Bepart ição
o mai s depress
possj vel , do múrnero de candidatos
ad
mitidos.
data da pro\a
escrIta
e da prova oral,
t,
ainda
do nút.et o de aprovado') em cada urna das provas
a fim d haver conhec.ii en t,o do grau de ad i an t arnen t.o
dos trabalhos
lP As Lni dades logo que r-eceban a presente O. F.. r:leverão
providenciar
no sen t i do dE' dar conhec irnen r.o fi c3.dl'l um
do s 2cs sargentos
furriél
e lOs cabos n'l 1 j c i ano e
1°<; cabos do Q P. CO'" o r.c:;.~.'. na di spon i bi.Lidude
de
que podem tomar po te no concur so , se o de sej arerr.,
rem dispendio
par'
a F '., con t inuando na s i tU'jr:i1l
em que se encont rar . de t.ermi n ando lhe - par-o I) de lc
rarem por escr i to. em mel a folha de papel ah-aço . ,
desej r; ou uão t orr a r parte
no concurso
e. em ('flSO
afi rcat i 'o. qual a un i dade onde desej ar. p res t ar c
prova escrita.
tud por forma a que as re fe r i das de
c1 araçôes sej a-, recebidas até ao dia 17 de Julho r f

19 Os Comandos das Pro l.n,·ias L'Lt r-amar in as nrrtenarãll
()
que for julgado
conven ien t e para que "eJ a obsc 'lado
disposto

no- múmero ant.eri o r

20 O prazo de val.i dade des
tado desde
21

a date

(>

correu rso é d€ um ano.

on

do enc('rrawento

o ~aso
l't\lsto nestas
in
ru~5es
d \P 10
el obser\n
a dlspr lç3fS do r P.P 1.E e ae ai
tera~'~
~~teriores.
nomeadamente a Porta'lS
n 82L~
1,
. 12354 de 1<118 e 13595 de 1951 rj,'vendn
Pro
c, o de dúvida.
ser
onsu l cada a Direcção
d Serv i ço
de Pessoal
Repart i.ção de Sargentos
e Praça

B)

Cursos

~omeação de Pessoal
Curso de políCIa

Militar

For an nomeado c arq fr"q
ntar o cu r so em cplg'rl1fe.
que
teve in-ící.o em 10 t-1 1\1ri 1 de 19(j] no reglmento
,1,
lanceiro
nO 2 ond for
mandado'
arre"
n t 1'1' n SI.'
guintes sargentos
do regjfl\entt'
(lt> 1 f 'lturll'
nO r
(C. I.R ) furriel de cavalaria
Jn,>e":).
1 >i i':'""p,,_ ,1"
re lment,o de lanc(,ir(ls
nO 2. o'" l°, "'lfr}'l)te><
j\rn'lndo
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Ribeiro dos Santos. Ladislau Pinheiro Esteves. Mário
Lopes da Silva, os 2°s sargentos José Candido Barbosa.
João Augusto Alves. António Dias Pinto. o 2° sargento
miliciano Humberto Jorge Mota Nogueira. os furriéi<;
Francisco Ramos Esteves e José dos Santos Rosado Laço,
do regim~nto de ravalaria nO 7 o 2° sargento Antóni0
dos Santos Martins, do Centro de Instrução Militar os
2°s sargentos Joaquim José Barata e João Alberto 1 1,,(1
Ferreira, do Instituto
dos Altos Estudos Milit'l"e . n'
2°s sargentos António Joaquim Marques e HauI Pi hei ro
Viana. do regimento de caval aria nO 6, os 2°s sa rgen tn
Manuel Pinhel ro .,Iartins Coelho e Manuel Assis Basto
Vieira. (por despacho de 16 de Maio de 19(1)

2 - Averbamento de Cu so e Especial idade
Curso de Transmissões

de Infantaria

Frequentaram com aproveitanento e com as classificações
que lhes vão indrcadas
Ouso que funcior ou, l"..>
Escola Prática de Infantaria
de 6 de Fevere~ro de
a 29 de Abr1l de 1961 os seguintes sargentos

Unidade

Posto

1961

(Class)

Nome

R.I. 2 2°sarg.
José AntónJo Carias CamboIas
R.I. 3
gu lar
" grado M1guel Rocha
R.I. 4
f
ca
ent;e
Luís
da
Trindade
Carlo5
"
R.I.
João Rosa dos Sant.o,;
S
"
"
Augusto Alves Ppreira
R. r. 8
,.
Eurialo Louro
R.I. 10 Furriel
José Rosa Serrenho
BcJl11
n.r. 11 2°sarg.
,
Luís José AIexandre Marque
R.I. 14
Perei ra Gomes
José da Si l va Nogueera
B gul a
R.I. 15 Furriel
Su I'i ci nte
s.c 5 2°sarg. Luís r~sar de Carvalho
Regul ar
s.c 6 Furriel José Alves Marques
s.c 9 2°sarg. AmadeuGlória de Jesus
"
fi

A estes sargentos deve s r averbada a espe ialidade
"Transmissões de Infantaria".
(por despacho de ?1 de Mato de 196t)

Curso de Vaguemestres

~~S

~rmas

de

l-om o curso que funci onou na bP.A.M.
de ]2 de Dezem
bro de 1°60 a 28 de Jan iro de 1Q61 os seguintes
sar
p,entos

Infantaria
P.r. 3 - furriel
f.e. 5 2C'sar .
.1. 7
furriel
. I. 8 2°saJ g.

.1.10
F.I.lS
R.I.IS
H.l.16

Furriel

F.C 10
3aR.t1.

franClSCO Prata Fialho
Leopoldino
Ant6n10
António 1I.4arl1nS Grilo
Ado} fo da Co st.a Carvalho
Manne 1 Podri g'1les Lima 8arna 1ho
José Agostinho
Correia
da Palma
Joaquim Garraio Dires
Jt!sé Fr anci sco Guer r-a Monrão
António Abel Apolinário
Castanhei
João picardn
fonso

Artilharia

R.A.L.4

205a['!!.

José

s.c,

2°sarg.

Victor Manuel de Lima Coelho
João Martins ~~endes

r:. P.

2°sarg

António

A estes

sargento!

(í

ra

Silvestre

de Jesus

Cavalaria

R.C. 8

Engenha r I a
deve

ele Sá Pinto
ser

averbada

a especialidade

Vaguenest.r

(Por despacho
'r

de ')1 de Moio de t961)

quen t.ou (,om aprove i t.erren to e com fi classificação
vai, ind i.c da o curso
de !1etenr.ão e neutra]

lh

que

i zaçiío

?fI

d a rmnd i lhas
qu
funcionou
no C:T. J do Estado
lndia
em lQSf1. o 20 sargento
ele infant.aria.
.Io aqu im
~:on tei ro da 3a Regi ão Mi 1i t a r. que foi con si de r ado
Apto. A este sargento
eleve ie r averbado
aquele curso.

Frequ n tuu (om apro eitamenlo
e om a classificação
qu~
U_'c ai indi cana o cu r o Básico de 'láquinas de Omtabl
boade LI.M. 51 1 03 que funcionou na I.R.M. portuB',le
sa de 3 d Ahr i1 a 2fl de Abri 1 de 1Q6l o sargen~o
BJU
~ante d infantaria
António da Silva Ol~ão
"'Mmto ~l
L~t
arg n to per-tence
li rhe fi a dos ServiÇOS W~(;an()gra
fi cos do l'.xérci to
ri ve ser Avet'l ..ado est.e cu r-so ,

C) Está~ios
1 - Nomcacão de PA.snal
Fo r an nomeados

para

frequentar

o estágio

sobre

Guerra
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Subversiva que teve inicio em 10 de Abril
Centro de Instrução de Operações Especiais.
tes sargen tos
Unirl:!~p

"osto

t~ome

R·I.,l
"
R.I.12

19

II

II

C.D.M.M.

'I

n

t1

II

R.A.L.l
R.A.L.2
R.A.L.4
II

fi. A.L. 5
II

tf

"
Furriel"
20sarg

It

"

R.A.P.2
R.A.P.3
GA('.A 2.
C. I.AAC
C I.MC

G.n.c.c
o.n

Fur.Ar ta.
2°sarg "
ti

II

II

furriel'
\

Cav.

C.C

G.D C.C.
R.C. 8
R.C. 8
R.C. 8

B.Tm. 3
R.1ln. 3
R.Fnga3
f-'.Fnga3

de 1961 no
os seeuin

Fur , Fnga.

2°a:M1
2°cr:;Mll
F.P.A.M. Furriel"
E.P.A.M.

Jorge Bodri.gues
António Pereira Guerreiro da ilva
Joaquim Augusto Castelinho
Serafim dos. Reis Martins
Manuel Jorge Lopes
José Travassos Machado
Manuel Guerra Catalão
Alcides Q>sta
Ilafael Marques
Marcelino Pinto Lourenço
Arnaldo Simões Lopes
Sebastião Ribeiro de Sousa dos Santos
Amfindio Augusto Mota Saraiva
António Vilela
Manuel Parrancho Carnide
Rui António da Silva
Amadeu Matos Peixoto
António Manuel do Naac imen t.o Fi gue i redo
José Di as Jorge
J)ioníc;;o OE> )/,atos Pe re i ra
Antóm.o Poque no Nascimen to T' 1 fi no
José (',0l1Ç fll Vf~S Godinhn
t%nr ri cn VIl s dns an to s ia ta
Jn::\o Mflr 'ins Mende s
~,1anllel .Io aqu im Chorão
Leone 1 Mari.a dllllTlrinho
Henri que de Figuei redo
Aurélio Ferreira
Serigado
.lo sé Martin c; Pomão
Rodo1fo {~anha
António Manllel Fi gue i. redo Trindade
Alexandre Cardoso ~.'atias

Frequentaram com aproveitamento
com as classificaçõ
s
que lhes vão indicadas o estágio cle met.er i al "Panh rd"
- Ramo Táctica e Manutenção q1lf' fnnci onon no r gim n
to de cavalaria
nO 7 d 8 d ~~rç ~e 1961 e 17 d Abril de 1961 os ~~~lint.p.s s~rgent()s'

3a

Série
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Regimento
Posto

de cavalaria

nO

7
(Class)

I'ome

2°sarg. - António José Fernandes
Jorge de Moura Lei te
Ramiro da Pua
Manuel Carreiras Bato
Artur Mar i ano
Rogério da Fonseca Santos
Américo Rodrigues Batata
Manuel Gaspar
Francisco Pe{eira do Rosário Santos
Armando Amaral da Silva
Laurentino Ferreira Borges
Ftancisco João Rosa Costa
José Lopes Al ves. Marvão
Aníbal Antunes de Figueiredo
António dos Santos Martins
~elder da ilva Correia
Fernando Severino Lourenço
José Toscano Mi lheiro
António Fodrigues João Paula
\ntónio Pedro Guerreiro
Rogério Casimiro da MaLa
Furriel
.Ioâo Jose dI) Amllral ab i ais
1°cab ...1i 1 Fernando Al fredo -ar ros de Sousa
J.J an ci ('O Ai ecass i c; da Costa Lobo
ÂntónIo Alexandre.
i boa e Sousa

Bom
11

11

I.

lO

11

11

11

11

11

I.

II
\I

fi

Ant.filJO

Lince

11
11
11
11

"
"
"
ti
11
1\

"
"

i va r Pr anco

Al onso Carvalho
~'<lnundo, r rus Caet ano
LE'Vl
Li no Hamos
AntónIO l~~renço 1arques
enuel

ReO'imen to de I ance Iro s nO 2
Po sto

tlome

lOsarg. - lário Lopes da. ilva

(Class)
Bom

,

\

3a Série
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Escola Prática de Cavalaria
Posto

Manuel
António

Di as Ivnaro
Sequeira

Batalhão
Posto

(CI ass)

Nome

Pom
Pires

de caçadores

n~

8

Nome

(Class)

Furriel

Manuel da Omha Ferrei r a
Adelino Moreira Baimundo
A estes sargentos
e ps cabos milicianos
bado aquele .$t;)~i().

Pom
deve se r ave r

Frequentaram
com aproveitamento
o estágio
de caçadore'
que funcionou no Centro de Instrução
de Operaç'ões Fs
peci ai s de 30 de J anei ro de 1961 a 25 de Fe e re i ro de
1961 os seguintes
sargentos

Batalhão
Posto
l°sarg.

..
"
II

t,

de caçarlores nr 5

Mome
Matias Esteves Cipriano
Octávio Azinheira
Costa
JosP (',ornes Serpa
AlLano Fernandes O.M. Ol i.ve i ra
Pedro Pinheiro
r,{mçalves
Caetano J. ni.nares Careto
.loão Lopes Ribei ro
Ant.ónio l-II bei 1'0 Guedes
Francisco
.losé nileiro
José Alexandre
)olído
Jos~ António Abrantes (ornes
José GarcIa Pacheco
José Manuel Pere i r-a da "i. 1va
José da Costa Guerreiro
Wanuel ~Ioni z
João Manue l Hi be'i ro Fosa
José dos. antos Carreiro

33 Série
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Joaquim Augusto Lima Fernandes
Romeu de Almeida e Sousa
Martinho ~1aia Cabet e de Carvalho
José Ferreira da Costa Mendes
Joaquim Rarata ~~arreiros
José Te1xeira Lage
Luís Gil Teixeira de Morais
Luís da Silva
2~.. r«~G~d.
Joaquim :\'1811<;1:,0 l?er'landoCarriço
Eduardo Correia Viegas
Furriel
Abílio Rodrigues da Silva Vila Nova
Manuel Farinha Marques
Júlio Luciano da Silva
Joaquim Rocha Monteiro
Antero Augusto Teixeira

lOsarg
2°sarg.
t ,

A estes sargentos deve ser averbado aquele estágio.
Frequentaram com aproveitamento o Estágio de Caçadores
que funcionou no Centro de Instrução de Operações Es
per i ais de 27 de Fevereiro de 1961 a 25 de tVoarçode
1961 os seguintes sargentos
R.I. 1 l°sarg.
R.I.14
R 1.16
R·C.lO
C.;v"litar

E.c ....

R. r. 1 20sarg.
R. r. 2

R.r.

a.r.

4

5
6
P.I. 7
R.I. 8
R.I

R.I. 8

R.I. 8
R. LI0
R. I. 13

Hugo Baptista Machado
Antórno L Peixoto Martins
Joaquim P. Miguinhas Roque
AntÓll10 Augusto de Me lo
António de Almeida Lopes
Adão de Almeida Vasconcelos
José Rosário Ferreira
Jerónimo dos S R. Carrasqueira
Joaquim f.. C~mes de Carvalho Barreto
Joaquim Dias de Sousa
Manuel Gomes G11
Joaquim de Jesus Mo~gad?
Manuel Joaquim A. P1nhe1ro
Augusto Te1xeira ~amos
.
Francisco Rodrigues Nogue1ra
José Maria de Araújo
AlvR.rn Gllimarães .4raújo
Abel ~n ~sárin
H~rreira
Mflmll~l Antónin pinto
J050 réx~i r a Crl:'!1j a
A'll ~ndi() f"'rr"i r e "7.~V~rl~

Â'Tlílr:R.r
ria "i1"8
F).lcl
iclp!,; Antón-in de Almeida

unom
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AII 18
E.P. I.
P.Militar
P.C. 5
B.C. 6
R.C. 8

I.

.,

R.C. 9

"
Q. G.la lU1.'
Q.G 3a Di v.

"

"

CM. Açores '
I. T.M. P F.x
C.D.M.M.
laC.Disc.
r..T.Carreg."
O.G.~1.G.
F P.C.
E.P. A.

..

E.P.E.
R.I. 3
P.I.lO

"

R.I.U

"
••

CoU,~ilitar •
R.I.I5

F..P.T.
R.I.

3

.,

F.r.I.
II

Q.G,G.M.L.
Fi da Graça
I.G. E. F. Ex.
R.I. 5

1\
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~r> 15

Caetano L. Ramalho Bragança
Aventino José Nelxa Ingles
Pau lino da Sd va Anselmo
Domingos Aresta Cruz
António V. C,onçalves ....
engo
José da Silva Fona
Francisco João Carapau
Francisco Mendes ~ardo
Virgínio Pacheco
José t~eixa Semedo
José Lima de Miranda
~anuel Fagundes
eves
Fernando António A. Rodrj tmes
Vasco das eves ~artIns Corrp.ia
José Vieira Morgado
Manuel Vicente Correia
António Par.heco de Melo
Di anan tino Marques da RIra
José Afonso Veloso
João Gonc alves
Augusto Lopes Ribeiro
- Manuel de Fátima Carvalho
Srmpl j cio E. Vasques F. Júnior
Francisco da Rosa r.aldeira
João da Conceição Paptista
An tónio Correi a ~at.ell
s
João de Ol i ve i ra San t.os
José Dias r~arttnS Pan zmha
António T.'erreira Cl aro ~'aia
António Manue l Mesr.re
Pedro ~imão Pasto
Antónl.O dos Santos Carmo
João FugénIo Gomes
VirIato Afonso Horta
José Po li carpo Oirado
FranCISCo de Oliveira Felício
~'anuel Ferreira dos Santos
Fernando Cerquei r a ni as
Ant.ónio Júho da iI va
José Trindade FOdrigues
Norberlo Alves Rodrigues
He itor Fr-anr-i sco Nune«
~~anllP 1 r;!, fi' 1 <, f) ~RJlqlle
1'0 ' I I,
Abl I i()rjp • ,1""

.10""

"

38

(l1T'(>nro
UI

r/xná

Ar.,,6nioEst.eves Cl:llc~"f'

Série

a r.rs

Américo Nunes Pimenta
AlLerto Maia Simões
José da Costa Martins
'.
António da C~sta-Ferreira
P. r. 3
Joaquim Lourenço da Bita
P. t, 7
José Alexandre Júnior
Manuel de Sousa Mendonça
crsn.
- Joaquim Dedrosa Moital
n.r. 1
José de Almei.da Canelas
Orlando Bosa das Neves
Fernando de BrIto ~amos
Armindo Torres Teixeira
F.C. 9 10sarg.
MiI1uel Gomes Dias Campo s
Com. MiL 2° 'Sarg.
Carlos Manuel Certo de Carvalho
B.C. 5
Armando Mon:iz de Carvalho
BH 18
Joaquim Marques p,orrego
B.Enga 3 Furriel
CISVU
2° saq~. António de Jesus Sena

r.c

5

A estes

2°sarg.
10sarg.
2°sarg ..

sargentos

deve ser

averbado

aquele

Proenc a
.

es t.ágr o,

,

Invalidez
Que. no Diário do Governo )10 123
2a Séri ~
de 24 de
Maio de 1961. foram pub 1icadas
as pensões
anuais de
invalidez.
estando já deduzida"
do desconto
a que SP.
refere
o ar tO 130 do Decreto Lei nO 36.610. de 24 de
ovembro de 1947. rectIfIcado
pelo artO 11° do Decreto
Lei n? 39843 de 7 de Outubro de 1954 concedidas
as
praças a segui r mencionadas.
pelo que devem ser abat:i
das aos efectivos
das suas unidades no dia 1 de Junho
de 1961 desde quando passam a ser pagas pela Cajxa
Geral de Aposentações
e ficam sujeitas
a todas as dis
posjções
re~ladoras
dos milItares
reformados

~

Regimento

de artilharia

pesada

nO 1

, ldado nO 403/59. LUls Alberto Pereira
Louro
SoJ.-l
Rep,lnentn de Infílnta~ia.n'" 2 ~
~ado nO 2131.60 FP . .To~é CÚClO I"',belro !)lraO

_
Soldado

Reglmentn
nO 210/60

de Infantaria

-le 01 i

Veira

Repimentn
Soldado

nO 325/60

1.032~OO

n~ 1

J08({'lIm Prnno

Inál'lo

1.296%00

636}0)
~~

An'ónin

infqnt~rl~
rJ.> Je'<'l<:

n~ 8
dos Santos

612!-00

onDE:: DO F.X~RG no W'
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3q

1~

Regimento
de artilharia
ligeira
Soldado nO 511/60 José de Jesus Castilho

nO

Série

4
6l2~OO

2 - Preterições
Encontra se preterido na promoção ao posto de furriel de
artilharia.
desde 10 de Abril de 1961. o l° cabo de
artilharia.
Reinaldo Seqneira da Costa', em reforço à
guarnição normal na Província da Chiné
3 - Promoção

sem efeito

Declara se nula e de nenhum efeito a promoção a 2° sar
gento miliciano do furriel
do extinto CM. I, n? II.
João António Crispim. constante da O, F. nO 27
3a.
Série de 30 de Outubro de 1959 a pág. 618 em virtude
do refrido Centro o ter proposto indevidamente para a
promoção porquanto tendo ingressado no Q.P. em 16 de
Março de 1950 não está abrangido pelas disposições da
circular nO 14900 (O.E. nO 5 de 1952)
4 - Rectificações
Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação do 2° sar
gento 2° meco vi at , José Remédios Pelo na Escola Prática de Fngenharia conforme con s t.ax a na O.F.. 3a Séne
n? 13 pág. 299.
Que seja rec t i f.i cada a página 301 da O.F.
10 do corrente.
devendo ar-r-e scen t ar SI'
EstabeleC1mentos Penais
'rreh0i (\ Mi l j
lapso não foi publicado
(Po r despacho

3a Série de
seg1liria a
r.arrm e por
em

de 24 de Maio de 1961)

Declara se que o furriel 2° meco electricista
Francisco
Rrás dos Santos foi colocado no regimento de artilha
ria pesada n? 1 com dest ino ao Cenr ro de Instrução do
Serviço de Material e não no Centro de Instrução do
Serviço de Mate r i al conforme constava na Q. E. nO 11
3a Série de 20 de Abril de 1%1 pág 225
Declara se que o 2° sargento 2° mer,. viAt. de lagartas
e especiais José M,,\rt'l 11'::r"1'lrr:!J;!<; lO;. co l.orado no r~goil
men to de ar t i Ih ar i e nesl:,(ia nO 1 coo dl:''Stino (lfl Crvtr
de Instrução do Ser,,~,;f) ri-=: ~1'lt~T'i_'iJ
111') '1') r~nt
de
Instrução do Serviço de ~'<'tf'rjfll (')"!<.L'(oe
cous t evs li"
0.1::. n? 10 3a Série do 1('1 ce Ahril de 1961, pr.!:. 206.
p

N)

3a. Série
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De~lara se que o l° sargento l° artífice seleiro correeiro Silvestre Maria da Silva foi colocado no regimen
to àe artilharia pesada nO 1 com destino ao Centro de
Instrução do Serviço de Material e não no Centro de
Instrução do Serviço de Material conforme constava na
O.E. nO 11 - 3a. Série a pág. 225.
Nula e de nenhum efeito a colocação no Instituto Técnico
Militar dos Pupilos do Exército. dos furriéis de cava
laria. Atílio Fernandes Pinto e José Bimbas SantoS
ambos do regimento de cavalaria nO 7. como consta da
O.E nO 12 38 Série de 30 de Abril de 1961. pág, 245
(por despa.cho de 23 de Maio de 1961)
Nula e de nenhum efeito a colocação no Quartel General
da 2a Região Militar do furrIel de engenharia AntónIO
Batista Abrantes. da Chefia do Serviço de Reconhecimen··
to das Transmissões. como consta da O.E. nO 13
3a.
Série de 10 de 1aio de 1961. pág. 294.
(por

despacho

de 19 de Maio de 19fi1)

Fmbarcou para a 3a Região ~1ili t ar em 8 'de Março de 1961.
e não como consta da O. E. n? 11. 3a Série de 20 de
Abril de 1961. pág. 214. o furriel de artilharia Manuel
Domingos Filipe PereIra. do regimento de artilharIa
ligeira n? 3.
(por despacho de 17 de Mato de 1961j
Declara se que foram colocados na Escola Prática de Ad
ministração Militar os seguintes sargentos mencionados
na O.E, nO 13
3a Série. de 10 de Maio de 1961. pág
3)0. o l° sargento do S.A.M. Agostinho Fernandes Ca
bral. e os 2°s sargentos do S.A.M Domingos Manteigas
Borges Pires. Diogo Gomes Azevedo e Ilídio Marques Ca
tina. todos do 2° Grupo de Companhias de Administração
Militar.
Declara se que o l° sargento de artilharia. Américo Ta
vares Geada. promovido ao actual posto pela O.E. nO 13
3a Série. de 20 de MaIO de 1961 foi colocado no regi
mento de artilharia ligeira nO 4 e não no regimento de
artilharia de costa como consta na mesma O F..
5 - Refo rmas
Que sejam considerados na si tuação

de desligados do ser

aa Série
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viço. prevista
na parte final do artO 15° do Decreto
-Lei nO 28404, de 31 de Dezembro de 1937, desde a data
que a cada um se indica.
o segundo por ter atingido o
limite de idade e os restantes
por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço.
nua r t e I Gen e r a I da 1 a rieP' i ãe II i I i t a r
l° sargento do OAEGualdino Teófilo Pinheiro desde 11 de
.Abril de 1961Quartel General da 2a Rep'i~o Militar
l° sargento do Q.A.E. Manuel José, desde 17 de Maio de
1961'.
Batalhão de cacadores nO 5
2° sargento músico Diamantirl'o de Almeida, desde 28 de
Abril de 1961.
H O s O i t a I r~i I i t a r e gi ona I nf) 3
2° sargento enferme1ro Manuel Francisco Fsteves,
desde
18 de Abril de 1961.
Distrito
de ~'ecrutamento e f.lobilização nO 12
2° sargento (1 ',:. A.E. A.'1 tónio Inácio Gomes Noguei r-a des
de 1 de Ma , ~e 1961,

r

Que no dia 1 de Junho ~ 1961 rf"aui\êlm,~a.~!
uaç ão
de reforma, passando a be! r õ
~a~ ~Uu~ ~ensões pela
Caixa Geral de Aposentações. conforme Vf!IT1 publicado no
lliário do Governo n? 123
2a Sér.i e
ele 24 de Ma' o (l~
1961. os mili tares a segu i r menr-ion ado s rl'j a pensão
anual a cada um se indica. estando já deduzida do des
conto a que se refere o artO 13° do Decreto Lei nO.
36.610. de 24 de Novembro de 1947 recti ficado pelo
ar t.? 11° do l)ecreto Le i n ? 39.843. de 7 de Out.ubro de
1954.
Agencia Mil i tar
António
Lopes
23 52O$m
do
Q.A.E.
sargento
l°
António
Robalo
Fortes
20 256$00
2°
nO 1
negimen t O de infantaria
António Marcelino
2° sargento carpinteiro
25 ososco
Marques
nf) fi
flep.;imento de infant~ria
7.26()1rOO
Artur Pi té
l° cabo corneteiro n? 93/'-9/fP
Escola r.Hlitar [Iectromecílnica
Seb stião Ponrj~les
l° sargento do Q A.E
1'). 812!
llibciro

3a Série
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Batalhão
2° sargento

Distrito
2° sargento

e de Infantaria
Correia

de Recrutamento
do Q.A.E.

Uistflto
l0 sargento

indenendent

Nlanuel Inácio

Adriano

de Recrutamento
do Q.A.F.

(Por despacho

- Albertino

Júnior'

e 'lobllização

nO 10
10.128$00

nO q

Cardoso

21.384$00

e Mobilização

nl' 14

Ant6nio

Fomano
23.520$00
de 26 de 'l1aio de 19(1)

6 - Vencimentos
Declara se que passem ta vencer pela verba "Pessoal
dos
Qiadros Apro, ados por Lei . os seguintes
2°s s ar gen
tos
20sarg.mec.
viat rodas
Virgílio
António
G.C.T.A.
Mendes Rosa
José dos Remédios
F•• E.
Belo
- Francisco
José MoG.A.C.A.3
reira Teixeira
h
,\
António José Almei
P.A.L. 4
da Cordeiro Frazão
B.C, 5
Augusto Jorge Paria
Cardeal
(Por despacho de ?,? de Mato de 19')1)

?

Oeclar~ s_e que o 20 sargento
2° m~c. de instrumen,tM
p~e~lsao .. Nelson da ilva Per~lra.
da CompanhIa 01
VIsIonária
de Manutenção de Mate.rial.
passa a vencer
pela verba de Pessoal
de nomeação vi t al j ci a além dos
quadros
(nO 1 do ar tO 349 do Cap 9° do Orçamento do
M.E.) na vaga deixada pelo 20 sargen to 2° mec de ins
trumentos
de precisão
Vj c to r Manuel ele ~ousa Cabral
Rastos.
da mesma Companl la que foi transferido
para o
I.T.M.P j:C •
(Por despacho de 1? de Maio de 1961)
Derlara
se que os sargentos
abaixo indicados
vencer pel a ve rba do Pes so a l dos quadros
por Lei '.

passam

a

ap r-ovado s

l° sargento
do O.A.E
ntón'Ío Pires F~rreira
da Oirecl{:io
do servi ço de Inte!lr!~'1";ia
2° sargento
do Q A E
Frarv;lst;0 Carvalh0,JÚlli.0):, do C;:un
po de Instrução
Mllit,ar rle Santa Margardll
20 sargento
do Q.A.E . Alhino Barbosa linheiro
da Casa

416
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de Reclusão Militar do Porto.
2° sargento do Q.A.E., Joaqu1m Fernando Soares de Matos
da Carreira de T1ro de Espinho.

VII

DETERMINACOES

Lista
geral
dos candidatos
furriel
do U P das Armas

aprovados

em ouncu r so para

Para os devidos efei tos publica se que a determinação
inserta na O. f n? 12
3a Série de 30 de Abril de 1961
pág. 262. é extensiva aos lOs cabos corneteiros e clarms ,

VIII'OBITUARIO
Abril 20
2° sargento de infantaria Luís Rodrigues
Farias: da 4a Região Militar.
(por despacho de 18 de Mato de 19(1)

o

Ministro

Mário José

do Exército,

Perei ra da Si lva

Está conforme.

Q. Ajudante-General,

MINISTtRIO

•

DO EXtRCITO

do Exército

Ordem

W de Junho de 1961

·1"1 16
Publica-se

ao Exército

o seguinte.

I - rUOA~çhS ~E QUAOnO
SARCFNIOS[D (UADfü PER\~ANENfF

Quadro

O

da Arma de Infantaria
Escola

r

Prática

de Infantaria

sarf?ento do Quadro Complemento. João Garra Mesquita
dO reglmento de in Fant.ar i a n? 5. t en passagem ao qua
ro pemanente
da A1l11~de Inf;mtaria
por-que encon t r ar
d Q. se apr
Com t i ova d o em Corll;Ul''3() para este qu a d ro lh e t e r
po ~e Ido o preenchimento
de vaga
Fica graduado no
an~ o ?de 2° sargento
vencenrto corno furriel
Conta fi
19l11 ade desde 1 de f\~alo de 1961. Vence pela verba
Pessoal d
n..
d
os ~adros
Aprovados por LeI. . Deve ser con
voca o da si tuação de disponibilidade.
.

COmando Territorial

Independente

do Estado

da mui a

O furriel
do quadro Complemento. Manuel Erres Tra go ~4orei
ra, . tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infan
tana.
porque encon tran o se aprovado. em concurso para
este quadro lhe ter compelido o preenchimento
de vaga.
Conta a antiguidade
de srie 1 de ~Aai.o de 1961, data a
partir
da qual tem direIto
aos vencimentos
do novo
posto.
(Por despacho ri'! 7.1 de Urzw de 191)1J

Ouadro

do Serviçn

Comando Territorial

rle ,rlministra~ão
Independente

Mi I itar
de Timor

nRDEtl
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o

furriel
do quadro complemento. Francisco João da Silva
AI ves , tem passagem ao quadro permanente do serviço de
Administração
Militar,
p."·qllle encontrando se aprovado
em concurso para este qu!dro lhe ter competido apre
enchimento
de vaga. Conta a an t i gu i dade desde 6 de
Maio de 1961. data a partir
da qual tem di re i to aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 19 de Maio de 19fi1.)
SAfGN1DS 00 (UAIro DE m.1PLEMINIO

Ouadro

da Arma de Artilharia

Tiveram passagem as tropas l ir-enci adas em 1 de Janeiro
de 1961 os seguintes
graduados do quadro de complemen
to. por terem atingido
35 anos de idade'

Distrito

de Recrutamento

e ~ohil

Artur Martins Santos
2° s arg.mi
tilharia
ligeira
n? 2.

Di st n to de Recrutamento

I'?

Izacão

na 1

do regimento

e Mobil i zaçãn

de ar

nO 10

Mário Rocha
2° sarg. mi 1° do regimen to de ar t i lhar-i a
ligeira
2.
2° c:;arg.miJo. do regimento de
José Marques nodrigues
artilharia
ligeira
n? 2.

nO

Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO 12

Ernesto Domingos Soa re s dos San tos. Manuel da Fon eca
Roxo. Fausto Gomes da C~sta. Ant6nlO Mário
imões. 2°<;
sargentos milicianos
do regimento de artilharia
ligei
ra n? 2.

Distrito

de Recrutamento

e !lobllizacão

n° 14

Ulisses
Soares Rebelo
2° sargento miliciano do reglmen
to de artilharia
ligei r a n? 2.
(Por despacho de '24 de MaiO de tg(1)

II

r,lUDANçAS

DE SI TU.~ÇAO

SARJFNlOS 00 (UAffi) PE~J\rp;
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Passagem

a SI tuaç ão de sup ranumerári os

úuadro da Arma de InfantarIa
Passou a ser considerado
nesta si tuação desde 11 ue Ma o
de 1961. por ter embarcado para o Estado da India on e
vai servir por imposição nas tropas de reforço aguar
nição normal. o 2° sargento
de infantaria
Manuel v~
eira Lei ria do regimento de infantaria
nO S.
(Por despacho de :D de Mail) de 196.t)
Passou a ser considêrado
nesta situação
desde 5 de MaIl
de 1961. por Ler si do nomeado para servi r em r-efo rc I
a guarnição
normal na Provjnc i a de Angola. nos t.e nn .;
da a1lnea c) do ar tO 3° do decreto nO 42937. de 22 de
Al. ri] de 1960. o l0 sargento de infantaria.
Rui r ... II
no Pacheco Morei r a. do regimento de infantaria
n? 7
T~ como unidade incorporadora o regimento de infIDlta
na nO 15.
Pa~tou a ser considerado
nesta situação
desde lq de Maio
por ter embarcado para o Comando Territorial
Ie/961.
. n ep:ndente
do F Lado da India onde vai servir
por
lmP?SlÇão er_n reforço
a guarnição
normal o 2° sargento
de mfantan
a. R l chi o r Al ve s Carnei roo do batalhão de
caçadores nO 10.

Quadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado
nesta si tu aç ão desde 8 de Mai o
de 1961. por ter enharcado
para fi 3a Pegi 50 Mj li taro
F te sargento
foi nomeado para tomar parte na ins tru
ção a min i trar ao pessoal
da Companhia de Caminhos de
F~rr? de Pengue l a, o 20 sargento
de. art i l.h.ar-ia Lopo
Hi be i ro Cardoso AI ves. da F.scola Prát.i ca de Ar t.i lhar-i a.

(Por despacho

de 30 de ~aro de 1961)

Passaram
a ser considerados
nesta
si tuação desde 5 de
Mai o de 1961 por terem embarcado para a 3a Begi ão Mi
li t ar onde vão servi r nas t ropas de reforço a guarni
ção normal, os 2°s s ar gent o s ele art.i lhar i a. Fi 1ipe A
fon o dos Reis. Or-Lando Bil ro Pagor ro , José Conç al ves
Vargas , José de ~.lst()s Lacer-!a Sarmen t;o, i\ntón.i0 Jo~é
Esperança
Pereira
todo s do regimentr
de ar t i Ih ar-i a
pesada nO 2.

42'1

'j1

Quadra

~~ri~

rta Arma de CQVal3rl3

Passaram
a ser consIderados
nesta
situação
desde 5 de
Maio de 1961. por terem embarcado para Angola onde vão
servir
por imposição
em reforço
a guarnição
normal os
2°s sargentos
Norberto Carapinha Zacarias
.Toão Alber
to da Silva FerreIra.
e os furriéis
David Aurélio Fi
tas Camelo. Alonso do Rosári o Mal hado
Pe rn ardi.no de
Jesus Moreira.
todos do regimento de cavalaria
n? 6.
(Por despacho de ,U de Maio de 1961)
Passaram
a ser considerados
nesta
s1tuação
desde 8 de
Maio- de 1961. por terem embarcado para a 3a Região Mi
litar.
o 2° sargento
de cavalaria
José Toscano Mi lheiroo do regimento
de c ava l ar i a n? 7. f' o Fur r-i e l José
Luís Magalhães Mendes. do Grupo di vi stonár io de carros
de combate. Fstes sargentos
foram nomeados para tomar
parte na instrução
a ministrar
ao pessoal da companhia
de Caminhos de Ferro de penguela.
(po r despacho de ,U de Maio de 19fi1)

Ouadro

de Amanuenses

do Ex~rcito

Passou a ser considerado
nes t.a si tuaç ão desde 5 de Mai o
de 1961. por ter sido nomeado para servi [' como reforço
a guarnição
normal da Provincia
de Ango l (1 nos termos
da alínee
,) do artO 3° do Decreto nO 42937. de 22 de
Abril de 1960. o 2° sargento
do () A r Artur MRximo
do Canse] ho Adrmm s t.r at i vo dos Tr-rbun ai s Mi J i. t ar ",
Tem como unidade incorporadora
o regimento de in f'an t a
ria n? 15

III - PRor~oçOES
SAK'..tNlO.

m ()JAfR)

pFJl,1m1NIE

Armas e Serviços
Escolas

Práticas das ~rf11:!se se rvtçe s, csnt r os
de i nst ruçãn e IIn i danes

ln f an ta r I a
Escola
lOs sargentos

Prática

de infantaria

dp. !nf~nt~ria
os 2°s

sargentos

Manuel Le-

"

.

aa Sér i e
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andro dos Reis, do regimento de infantaria nO 3 e
wís Abrantes Morais, do regimento de infantaria nO'. 2
contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
. .
(por despacho de 22 de Maio de 1961)
20 sargento de infantaria o furriel Agostinho Inácio Gaspar, contando a antiguidade desde 30 de Abril "de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 3J de Maio de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 7

lOs. sargentos de infantaria. os 2°s. sargentos Edmundo
Fernando Tavares Belo Lobão Ferreira. do regimento de
infantaria nO 14. e José Alexandre Júnior, contando a
antiguidade desde 5 de Maio de 1961. data a partir da
qual tém direito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos
O-tadros . (por despacho de ')') de Mato de 1961)
l° sargento de infantaria o 2° sargento Firmino Aires do
batalhão de caçadores nO 10. contando a antiguidade
desd~ 21 de Abril de 1961 o~ta a partir da qual tem
dire'ito aos vencimen tos do novo posto Vence pela ver
ba Pessoal de nomeação vital1cia além dos Quadros.
(por despacho de 22 de MatO de 19(1)
Furriéis 20s meco vlat. rodas. os lOs cabos António Mar
t inho . do regimento de lancei ros n? 2. e João Rocha
Sl.mõesdo grupu de companhias trem auto. contando a an
tagui dade desde 5 de Maio de 1%1. data a par t i r da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(POI despacho
de 22 de Maio de 19fi1)
Furriel 20 meco viat. rodas. o furriel graduado Vj ctor
Manuel Bento Pae t.a.do gnlpo de cornpanhias trem auto,
contando a ant.i.gui
dade desde ln d~ Agost? rlp. 1Q60 da
ta a partir da qual tem ~ireito ao~ venC1mentos do no
vo posto (Por despacho li'! ?1 7': !'!rLÍo de .t961)
Reglwllltn

rlP, inf3nt~Hi:j

nn 8

l0 sargento de infantaria. o 2° sargento António da Sil

3a Série
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va Ferreira
Vilarinho,
do regimento de infantaria
nO 1
contando a antiguidade
desde 21 de Abril de 1961. data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(por despacho de 22 de Maio de 1961)

Regimento

de infantaria

n° 10

l° sargento
de infantaria.
o 2° sargento Joaquim Fereei
ra Melo. do regimento
de infantaria
nO 7, contando
a
antiguidade
desde 5 de Maio de 1961. data a partir
da
qual tem d~reIto
aos vencimentos
do novo po~to
Vence
pela verba hPessoal
de nomeação vita1lcia
81~m dos
QIadros.
(Por despacho de 22 de Ma.in de 19(1)

Regimento

de Infantaria

nO 11

l°. sargento

de infantaria
o 2°, s argent.o Carlos
Morão
dos Santos,
do regimento
de infantaria
n? 12, cont.ando
a antn gu i dade desde 5 de Maio de 1961. data a parti r
da qual tem di rei to aos ven c irnen t o s do novo posto.
Vence pela verba
Pessoal
de nomeação vi r a l ída
alé!>'
dos Quadros'.
(Por despacho de 22 de MaIO de t%1}

Regimento

de infantaria

nO 12

Furriel
2°. meco vi at
rodas. o l°. cabo Augusto Arit'Ó!1JO
Segurado.
do regimento
de 1ancei ros nO 2. cont ando fi ao
tiguidade
de de 5 de Maio de lq61
dat.a a par t i r d
qual tem di re i to aos vencimentos
do novo post.o
(Por despacho de 24 de MaLI) de 1961)

Regimento

de Infantaria

nO 14

,-

L? sarqento
de infantaria.
RodrIgues.
do reg im
contando a antjguidade
partir
da qual tem di
to. Vence pe 1 a verba
além dos Quadros
(Por despacho

o 20 sargent.o Ml,~r'co Augusto
n t.o de arti lh a r i a pe ada n? 2
d sde S de Maio de lQ61 data
rei to ao s venr-imen tos do novo po
• Pessoa I de nomeac ~o v' ta l ~ ci a
1

r/e

22 ri"! MatO de 19fi1)

Furriel
2°. mec viat.,
roda= , o l°. ('(1bo, Jo;é Si l v i ra
Brum. do batalhão
hrl~'i"rlrierlt~
de .' n ffil1t ar 1
o 17

"'

3a. Série
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contando a antiguidade
desde 10 de Maio de 1961. data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto. (por despacho de 24 de Maio de 1961)

Regimento

de infantaria

na 15

l0 sargento de infantaria,
o 2? sargento A1miro Pereira
do regimento de artilharia
pesada nO 2 contando a antiguidade
desde 26 de Abril de 1961. data a partir
da
qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos
Qaadros".
(por desp adu: de 22 de Maw de 1961)
1° sargento
de infantaria.
o 2° sargento
Candi do .Jú1' )
José Fer-rei ranho, do In stn tu to de Altos Estudos Mi r .
tares.
contando a antiguidade
desde 5 de MaIO de 1961.
data a partir
da qual tem direi to aos vencimentos
do
novo pos to , Vence pe l a verba' Pessoal de nomeação VI
tallcia
além dos Quadros
(Por despacho de 22 de Maio de 196t)
Furr~el
20 meco viat.
rodas
o l° cabo António Mende~
Marques.
contando
a antiguidade
de sde 5 de Mai de
1961. data a partir
da qual tem direito
aos vencimento3
do novo posto.
(Por despacho de <)4 de Mato de 1961)

Regimento

de Infantaria

na 1ft

2°. sargento músico exerut.ant.e no rn st.rumen to Clannet',
sib • o fur m e l Jo é A aro pé:lrrei ra "argaço.
contand~
a antiguidade
desde 3l de Maio de 1961. data a partir
da qual tem direito
aos ~encimentos do novo posto
(po r despacho de :H de MatO de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 5

l° sargento de infantaria.
o 2° sargento Fernan.do Adol fo
da Costa Monteiro.
rio regimento de infantarJ
a n ? 1'3,
rontando a antlguidflde
desde 5 de MaIO de 1961 dat~ 8
parti r da qual tem di rei to aos vencimentos
de> no '0
posto. Vence pela verba Pessoal rle nomeação vitallria
além dos Q.Iadros
(Por despacho ri'!
de U(110 de 1951)

n

20, sargento

músico eX""'lltl'lnte no instrumento

de 'Trompa

nRDE~,1 DO EXERCITn
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de Hannonia', á furriel José Joaquim Alves, contando a
antiguidade desde 31 de Maio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por

despacho

de 31 de Maio de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 8

Furriel de cavalaria, o l°. cabo, António Mariano Gil
pernardino, do regimento de lanceiros nO 1, contando a
antiguidade desde 4 de Fevereiro de 1958. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vi tal íci a além dos Quadros".
(por despacho de 23 de Maio de 1961)
Batalhão

rle caçadores

nO 10

l° sarg~nto de infantaria. o 2° sargento Belchior Alves
Carne i ro . contando a antiguidade desde 5 de Maio de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeaç2o
vi t al ci a além dos quadros.
(Por despacho de 22 de MatO de t_Qfi1)
j

Furriel 2° meco viat. rodas. o furriel graduado 2° meco
viat. rodas, António Garcia C~ulão. contando?
anti
guidade desde 10 de Agosto de 1960. data fi partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo po~to
(Por

despacho

Escola

de 21 de

Prática

('3

M(nn

rle 19fi1)

Artilh:Jlia

l° sargento de ar-tiIh ar i a o 2° sargento Manuel Ant.ónio
Gonçalves. contando a ant i gui dade de sde 5 oe Mala de
1961. data a partir ela qual tem direi to aos vencrmen
tos do novo posto. Vence pela verba 'Pe~s()aL de nomea
cão vi t aljcr a além dos ()J.Adros'
(Por despacho

de 2Fi de Mato de 1961)

Furriel 2°. mec vi at . rodas. o l°. cabo oaqui m Mar i a
Caldeira do grupo de art.iIl.aria contra aer-onaves n? 2
contando a antiguidade des~e 5 de Maio ~e 1961 da a a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Por despacho ri,. 2? de Mnw de 1.qr:;t)
Regimento

rta ar t i Ihar l a Ilgel ra nO 1

3a Sérip
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contando a antiguidade
desde 5 de Maio de 1961 data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
poste.
(por despacho de 51? de Mato de 1961)

negimento

de arti Iharia pesada

nO 3

Furriel
2°. meco viat. rodas. o l°, cabo
Silva,
contando a antiguidade
desde 5
data a partir
da qual tem direito
aos
novo posto.
(Por despacho de 22 de Mato de

•

Grupo de artilharia

contra

José Martins da
de Maio de 1961
vencimentos
do
1.961)

~eronaves

2

2°. sargento

clarim.
o furriel
António José Monleir. L'.
brego. contando a antiguidade
desde 31 de Maio de 1~61
data a parti r da qual tem direito
aos venc'imen tos do
novo posto
(por despacho de 31 de MatO de 1961)

Gruno de arti Iharia contra

aeronaves

3

l° ~arvento

de artilharia.
o 20 sargento Aurioélio
Antó
mo ~jachado de ~1atos. contando a antiguidarle
desde 5
deMaio de 1961. data a partir
da qual tem direito
ao s
venCImentos do novo posto
Vf'nce pe l a e rI::a Pe s oal
de nomeação vi t.al jci.a além dcs (uadros
(por despacho de 16 de \1aw de 19r,1)

Cavalaria
Reeimento

de lancei ros nO 1

Furriel 20 mero vi at.. rodas.

o l° cabo António João. con
a an t.igut dade desde 5 de ~ aio ?e 1961. data a
partir
da qual tem di re i to aos venClmentos do novo
p isto,
(Por despacho de :V de Mata de 19(1)
t an do

Regimento

de cav31~rla

nO 8

Furriel
20 meco viat. rodas. o F cabo José António GJmes
cuntando a antigU1c1ade ?es?e 21 de Abri.l de 1961. data
a p art.a r da qual tem rl i rei r.o ao s Vf!nClmento<;
do novo
posto
(Por desporb:
rtP <l? ri '1't'0 de 19"11;

Grupo dlvislonárin

de

r,:

rr'1'"

rlP,

comhatFl

•
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l° sargento, o 2° sargento José Augusto Amado. do regi
mento de cavalaria nO 6. contando a antiguidade desde
10 de Maio de 1961. data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto Vence pela verba 'Pes
soal de nomeação vitalícia além dos Quadros' .
(por despacho de 23 de Maio de 1961)

ia

Engenhar

Escocla PrátIca

de Engenharia

Furriel 2° meco viat. rodas, o 1° cabo. Joaquim Cardoso
Pinto Carneiro, do regimento de arti lharia antiaérea
fixa. contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961
data a partir da qual tem direito aOR vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 24 de Maio de 1961)

Serviç

O

Escola

Mi I itar

de Administração
Prática

de Administração

Mi I itar

2°. sargento do S.A.M., o furriel Nuno Ferreira Vieira
Pereira, contando a antiguidade desde 30 de Abril de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por

despacho

de :D de Maio de 1961)

Furriel 2° meco viat. rodas, o 1° cabo Feliciano Augusto
Bento Tavares, do grupo de companhias trem auto. con
tando a antiguidade desde 11 de Maio de 1961. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 24 de Maio de 1961)

1° Grupo

de companhias

de Administração

Militar

Furriel 2° meco viat. rodas, o l0 cabo Fernando Carreira
dos Santos, contando a antiguidade desde 5 de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencim ntos do novo posto.
(Por despacho

Quadro
Com~nhia

do Serviço
divislonjrl~

de

?tI

de Maio de 1961)

de Jaterlal
rle M~~uten~ã~

rle M~terl~1

aa

Série
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2° sargent~ 2° meco electricista. o furriel Manuel MoreI
ra Mesqu i ta. contando a antiguidade desde 30 de Abr tl
de 1961. data a partir da qual tem direito aos venc i
mentos do novo posto.
(por despacho de <)6 de Maio de 1961)

argãos

de execução

de serviços

Estabelecimentos

Mil itares:

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

e outros

elementos

Militar

2°. sargento corneteiro. o furriel Custódio Feliciano de
Jesus. contando a antiguidade desde 31 de Maio de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(po r despacho de 31 de Maio de 1961)

Escola Militar

Electromecânica

2°. sargento meco electricista, o furriel Manuel José da
Mata Veiga Garrocho, contando a antiguidade desde 30
de Abril de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de ?6 de Maio de 1961)

Diversos
Depósi to geral de adi dos
l° sargento de cavalaria, o 2° sargento. Manuel Joaquim
Miranda, do regimento de cavalaria nO 6, conta~do a
antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a partIr da
qual tem direito aos vencimentns do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos
QJadros'. (Por despacho de 2? de Maio de 19(1)
FUrriel de infantaria. o ]0. cabo Manuel de Jesus Maia.
do regimento de infantaria n? 16. contando a antigui
dade desde 1 de 1aio de 1961. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo po!'to Vence pela
verba Pessoal de nnm~~ç5n vitalIcia além ~os Qua~ros
(Por desprtrhn r1P :J) de Mrtrn de 1961)
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Sup r anuaer âr r es
Infant;lrla
Regimento

de infantaria

nO'7

2°. sargento
de lnfantaria.
o furriel
Manuel Pires
da
Cruz. contando
a antiguidade
desde 30 de Abr~l de 1961
data a partir
da qual tem di re ito aos ven c imen to s do
novo posto.
(por despacho de 31 de Maio de 1961)

No Ultramar

sa
l° sargento
de infantaria
lo.smaninho
contando
de 1961. data a partir
mentos do novo posto
(por despacho

4a

Região

r-lilltar

o 2° sarllento
I\ntÓIlio Portela
a antiguidade
desdr- 26 de Abril
da qual tem direito
ao.s venci
de

2(;' de Maio de 19l1t)

Reglã~

MI I Itar

2°. sargento
2°. mec
vi ato rodas,
o furrl'cl
JOHo ("i<'>rnes
Brás, con t ando a ant.i gui dade ele 'de 30 rl
br i l d 1%1
dat.a a pa r t.i r da qual tem di re i I() AO.s venr imento
do
novo posto.
(Por despacho de '2t, de Mllw de jQfi1)

Comando Territorial
da GUiné

l'lrlp'l1p.orlp.nle

Furr is is ::'0 meco v.i at.. roda.
os flluiéis
~I adundos. Ti
onis i o Mende . L eal , ' Ali 1 do Santos CAval iro [art, •
contando
;:J antqntidad('
desd
5 de MHlo de 1961 dato
a p ar t i r da qual t(!nl d i r i to ao v nc irnen r.o do 110 o
posto.
(Por despacho de ? de .lunlu, de 1961)

Comando Terrltortal
lndepentíen
do Estado da Indla

te

Furriel
2° mel'.
iat
('O 1;1
Iur rie l 'rnilnfuio.
Ant6nio
dos San t.os A':!cenção
con t anrlo a M t IV" dndt c1 Rele' _
de Fcverei ro de 1958 p ~'\'I1J(Jrrllf'nt e :/ ,,!O ar'g
° mel'
vt at., rodas
con t ando fi cnt ig idnd r -sd 29 d F e

'a Série
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rei ro de 1960. data a part i r da qual tem di rei to aos
vencimentos do novo posto. Fica colocado na escala dos
20s sargentos
da sua especJalidade
entre os 2°s ~args
Vicente Calisto
Rosado Simões e Jalme Marques Crespo.
(Por despacho de 2') de Mato de 1961)
Furriéis
2°s. meco viat.
rodas. os furriéis
graduados.
Leonel Rufino Dias. e Fernando LU1S C_pelho. contando a
antiguidade
desde 5 de ~lal o de ]961. data a partir
da
qual tem di re ito aos venrimentos do novo posto,
(por despacho de 31 rle Mnio de 19R1)

•
Comando Territorial
Independente
de Macau
l' sargento

de artilharia.
o 2° sargento Alfredo Augusto
Matias. contando a antiguidade
desde 5 de Maio de 1901
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do
novo posto
(Por despacho de 26 de Maio de 1961 J

IV

COLOChCOES

E TRANSFERENCIAS

AIUNIOS fi çuAm) PEfMmENIE
Armas e ServlCos
r.inlstérlo

e Chefias

Direcções

do Exército
dos Se r v i cns e nut rus órgãos:

Na deoendencia

do Ajudante

nl r ecç ão do Servico

General

de Pessoal

2°. sargento de ar ti l har-i a, Ant(,rno do Nascimento TI flgO.
do Pr-e
d .ldlO \11 li toro 2° sarnento
..... " . IO ••SAM• •• I )"lOgO C,o
m:s
Az vedo. da Esc; da Prático
de Administração
Mi
llLar.
por motivo disciplinai
(Por despacho de '29 de ~faw de 19i)1J

Escolas
Infantaria

Práticas
das
de Instrução

rras e Servicns,
E unldad~5

centros
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Regimento

de infantaria

n° 16

2° sargento músico de 2a classe executante no instrumen
to "Tronpa de harmonia. José Augusto da Silva Costa,
do regimento de infantaria
n? 1.
(Por despacho

de

Batalhão

26 de Maio de 1961)

de caçadores

n° 5

Furriel músico de 2a. classe executante no instrumento
"Bombo João Marcelino Ca1ó. do regimento de infanta
ria nO 16, por pedir.
(POT' despacho
de 11 de \faia de 1961)

Artilharia
Regimento

de artilharia

pesada nO 4

2°s. sargentos de artilharia,
ArmandoMendes Neves. Henrique Jerónimo Dias. João Malveiro Segurado , e Sanuel
Martins da Cruz, todos do regimen to de arti lhari a pesada n? 3.

Serviço
Companhia

de ~aterlal
divisionária

de manutenção

de material

1° sargento l° meco electricista.
Francisco José Graveiroo do grupo de artilharIa
contra aeronaves 2
(Por despacho de .1 de Junha de 1961)

Órgãos de execução

dos serviços

Estabelacimentos

~III tares

Estabelecimentos

Penais
'resídio

e outros

elementos

Militar

2° ~argento de artilharia.
Jorge da Conceição Mont z. da
~recção do Serviço de Pessoal.

Estabelecimantos

de Instrução
CO I hio I I I i t a r
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20 sargento de artilharia. Arlindo Madeira Bonifácio. da
~recção do Serviço de Pessoal.

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

20• sargento de engenharia

- sapador. Madail Dionízio
Cruz. do regimento de engenharia na 2.
(PO r de sp acho de .U de ~ aw de 1961)

Diversos
Depósito

girai de material

de guerra

'20 sargento de artilharia

António Ferrei r a, do regrmer
to de arti lharia pesada na 1. e o 20 sargento de c av alari a António dos antos ~1artins, do regimento de cava
laria nO 7.

Supranumerárl.os
Infantaria
Batalhão

de caçadores

nO 6

20• sargen to Oini de Figuei redo do Depés i to geral de a
didos. por ter embarcado para o Comando Territorial
Independente de C ho erde. devendo
er cons'de['ado
nesta situação desde 5 de MaIo de 1961. F~te sargento
fica em diligencia na Força Aérea desde a data de em
barque. (Por despacho de .1) de Maio de 19(1)

Artilharia
Regimento

de artilharia

pesada nO 3

2°s. ~argen to de a.rtilh~ria. O·J ando Ri Iro Bagor-ro. do
reglme!lto de artIlharia ligeira n? 2. Filipe Afonso
~s ReIS, do regimento de artilharia ligeira nO 4, Jo~e Gon~alves Vargas. do regimento de artilharia antia
erea fIxa, José de Matos Lacerda .armento do Destacament~ do Forte do Alto Duque. António José F.sperança
PereIra, do Grupo de artilharia contra aeronaves 2.
por t;erem embarcado p1\ra a 3a Pegião Militar, onde vão
serVIr nas tropas de reforço R b~larbjção normal, de
vendo ser conSIderados ~e~ta situação des~e 5 de Maio
de 1961. (por despacho r.te 26 de Maio de 1961)

OnDE!

r~o
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Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO 6

2° sargento
de cavalaria
NorLerto Carapinha Zacarias.
do
Grupo divisionário
de carros de combate. e os furrléis
Alonso do Hosário ~/alhado e I'avi d Aurélio Fr tas Camelo
do regímen to de lance; ro s n? 1, por terem embarcado
para a 3a negião Militar
onde vão servir
por imposição
em reforço
a guarnição
no nual . devendo serem considera
dos nesta situação
desde 5 de Maio de lq61
(Por aespacho de '~J de Maio de 19fJ1)
2° sargento
de cavalaria . .loão Alberto da Silva Ferreira
do Centro de Instrução
~Iil i t.ar de Santa Margar i da, e o
furriel
Hernardino
de Jesus Mo r-ei ra do reejm~nto
de
caval ar'i a n? 3. por t e rem embarcado para a 3a Regi ão '
Mili tar onde vão servi r por voluntariado.
em reforço a
guarnição
no rmal . devendo ser considerados
n e s t.a S1
tuação desde 5 de Maio de 1961.
(por despacho de 30 de Maio de 1961 J

Estabelecimentos

de Instrucão
AcadEmia

2°.

Militar

s argen t.o de caval a r i a, Aníl:.al'\ntllnes
regímen to de c ava l ar i a l° 7

aru t nç dO
Furriel

do

Prátje-fl

SAM.
Joaquim
de Adml11istlnçõo

I

Figueiredo.

do

I I tar

Pedro Galvão Pento.
\iilitnr.

da Esr.ola

o Ultramar
38
Comando
2°

Territorial

Her.ião

ii itar

de S

s argcut.n de infant ar ia ,1(1f' e
do Di.st.rr t.o de T....· ur !TINoI<,
ter embarcado para () l'ltr rrar
missão militar
POl
jrFr<.lç;"O
nesta si.tuução
desde ~1i
""HO
(por desp acho de ,r) de

Tomé

P.

Príncipe

FUI'La<1o [on t.e r ro JÚlI' OJ
~.It,lilizt~,;n() nO lfl IWT
oud vai se r ir cm r-o
r\. el~(1
I I' 1'(1I1<j~prrd()

ri, 1%1
de 1961)

lfato
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RegiãlJ '~llitar

l° sargento de artilharia. António Pires Tibúrcio do re
gimento de artilharia ligelra nO 2. e o l° sargento d0
Cavalaria Sezinando José Lampreia. do regimento de ça
valaria nO 8 devendo ser considerados nesta situaçao
desde 24 de Maio de 1961. por terem sido nomeados para
servir em comissão milItar nos termos da alínea b) do
artO 3° do Oeçreto nO 42937 de 22 de'Abril de 1960.
(por despacho de 6 de Abrt l de 19(11)

•

2°. sargento de arti1haria

José Jacjnto RodrIgues
da
r~taria de artilharia de guarnição nO 2. 2°s sargento!
de cavalaria José Maria Tavares do regimento de lance
ros n? 2. Adriano llen rrques de Araúj o do regímen to de
cavalaria nO 6. Joaqulm Churro e Manuel Sebastião do
regimento de cavalaria nO 8. Joaquim José Barata do
Cen t ro de Instrução Militar de Santa Margarida. Pedro
da ilva Frito da Fscola Militar Electromecanica. e os
2°s sargentos do S.S. José Fernandes D Abreu Ma ques
do Hospital \1ilitar Regional n? 2. e Manuel Agostinho
Costa Rezende. da Academla Militar. por terem embarca
do para o Ultramar. onde vão servir em comi s são rm li
tar voluntária ao abrIgo da alInea b) do artO :~ do
Decreto 42937 de 22 ne Abri 1 de 1960, devendo ser con
siderados nesta situação desde 24 de Maio de 1961
(por

despacho

de

:n

de A!ato de 196.1)

l°. sargento de infantaria. José MarIa Barata. do regl
m n t,ode infantaria n? 14. devendo ser considerado
nesta situnção desde 24 de Maio de 1961. por· ter sido
nomeado para servir em comissão militar. nos termos
al]nea C) do ar t.? 30 do Oerreto 42937 de 22 de Abnl
de 1960. (por despacho de 7 de Março de 1961)

?a

2°. sar ento de ar t.r Ih ria Antó io Si l.ve i ra Goular~
do r~glmento d ar t rlh ria anti flért>fl fixa. 2° sargento
S. Saúde Jo5o Al ve s Diogo do depósito geral de material
sanltária
o fu rrr 1 f' a r t i Ih a r i a Antónlo
.10 é
Alves do re i nr o de ar Ilharia
an t i aé rea I'i xs (
furrIel
de ca al rr l<'l~ C<:Idos GalaMl) RoSAdo do l-f
ta lhõo d
a ad r
6 po r te rem embar-r-ado p
(llt

an r ond

içíio ao
42Q3

d

O'l)l~~ão
J I

'}1

d

rf>
Q60

l I

d{'\f'fHh

por l""pn
3') ,-l" r (I€>
,,~r r onvi.ner-ad
lirA]'

fT'I'

o or t

'
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nesta

situação

desde 24 de Maio de 1961.

(Por despacho

de

'{) de Maw de 1961)

2° sargento Eduino da Fonte. do batalhão independente de
infantaria
n? 17. por ter embarcado pa ra a c i tada Re
gião onde v a i se rvi r em comissão mil i tar voluntária
nos termos da alínea b) do artO 3° do Decreto 42937 de
22 de Abril de 1960. devendo ser considerado nesta SI
tuação desde 29 de Abrjl de 1961.
(Por despacho de ,1) de Mato de 1961)

•

2°. sargento de t.n f an t ar ia Arlindo Tiago de Andrade do
regImento de infantaria'
nO 15 por ter embarcado para
a citada Região onde vai servir
em com i s s ão mi 1 itar
por imposição nos termos da a lj ne a c) do ar t ? ~
Decreto 42937 de 22 de Abril de 1960. devendo ser con
siderado nesta situação desde 29 de AbrIl de 1961.
2°s sargentos de cavalaria
António RllsS0 e Agninaldo da
Graça do Co I égio Mi 1 ita r. Joaquim Fr anc i sco San tana
Trovão e Fl orenc io Joaquim Hani nho s da Escol a Mj 1i ar
Electromecanica.'
2° sargento do S.A.M.. Manuel Fernan
do Pires. da Manutenção Militar.
e os fur r i i s de (a
va l ar ia Jerónimo Pi re s Alves. do regimen to de cava}
ria n? 6. e Avel mo Alberto Preto e Claudino Fernandes
Luzia. do regimento dI" ca 'ai "ri li nO 7
or terem em
barr-ado para o Ultram I' onde '-I) "pnl" em comis são
militar
volun t.âr-i a ao ebvi go dn a1lnp.A b}']o aelO 3°
do Derre to 42937 rip 22 dI" Abril cip lQ60 rif>\pnclo ,>pr
cons ide rados nesta .i ll1Ar;ãn rlp<;rlp- 5 n,. lv1a;o rl(> lQ61
(Por despacho de 1) de MaLo de 1q1j1)
é

2°8. sargentos de inf'anr ari a E(ll1arc1..,LUI'as elo regim to
de infantaria
n? 5. Antónin O'lrreiT'B Coelho rio regime
to de infantaria
n? 12. António do Nascimento .Ionqu irr
do regimento de infantal·ja
nO 15. Manuel da Co ta .
guei r a da la Companhia Di sc ipl inar. Mário José de
IJ
sa do Centro de Instruç50 MilItar de anta Margarida.
e o 2° sargento do S.A.M.. Peres de Oliveira
eto, da
Man';ltenção Militar.
por terem embarcado para a c itoda
R:_glão onde vão servi r em comissão mil i t ar por impos i
çao nos termos da al1nea c.) do a r t ? 30 do Del.reto
42937 de 22 de Abril oe 1Q60 rlevendo ser c.onsiderario
nesta situação desde 5 dp Malo de 1961.
(Por despacho

de 1) de Mn.tn de t9fit)
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CO~CURsns.

CURSOS E ESTAGIOS

Concursos
Abertura

e encerramento

Para os devidos
efeItos
se anuncia
a abertura
excepcional
dos seguintes
concursos
ordinários

a tItulo

a) . Concurso ordinário par~ o pasto de 1° sal~ento
da Arma de Artilharia
•

Da Abertura

do concurso

l° A abertura

do concurso
terá lugar em 10 de .Iu lho p "o
xirno e deverá
er anun ci ada em Ordem de Se r vi ço das
Unidades
ou Fs t.abe le cimen tos do Continente
ou Ilhas
Adj acente . no mesmo dia. e nas Provmci as Ultramn .
na
logo que eja recebida
a presente
O. F.

Das Declarações

dos Candidatos

2C A declarações

do~ randldatos
dev~l ser entregue~
o Cont.inent,e
Ilhas
dj centes
com a ant.ecedên
I a p reca
a de rodo que.
egu i ndo (1S vi os compe
tent
d em en r da no <)Iart 1 r~neral
do (]O" mo
Mi 1it ar de 1.1 boa. at' 'o eh a 26 de .Iunlio pr6Xlmo
b) 'as Pr-ovjn ci.a t;ltramal'inas.
na data em que fo
fi xede peI s I spe t i v
Regiêíes e ('í>mand()~ TE'l'Il
torinls
Independente.

a)

oa

Con s t , tu Iç o
ã

do s J ú r is

3° Junto

dI) Go -erno [i l i t ar de Li boa. funcionará
Wm .Jú
nomeado peI Repartição
de OficiaiS
da Direcção
do
rvi ço d P
o a l dest.e Mi.ni.s té r i o- por forma a
qu o Júri po a ter o UfI primei r-a reuni ão no di. 20
do referido
m s d .Iu lho.
rt ,

4° JunLo d
Regiões Militares
e dos Comandos Territori
ai
Independ .nte
das Provlncias
Ultrama:inas
em que
houver candidatos.
constituir
se á um JúrI com a som
po ição mlníma d 1IrrI oficial
superior
e dois capitães
da mesma Arma. se nEo f0r possível
constitui
lo como
preceitua
o artO 201° rio R,p.P 1.1..
Est.es Júris
fun
cionam independentemente
do Júrj
do Governo Militar

4311
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de Lisboa.
subordinando
os seus trabalhos
Ções do referido
R.P.P.I.F.
e alterações

as disposi
posteriores.

Das Provas do Concurso
5° As provas

do concurso serão subordinadas
ao programa
aprovado por portaria
de 11 de Julho de 1957. inserto
na O.E. nO 5
la Série de 31 de Agosto de 1957.

6° Os candidatos
das Ilhas Adj acentes prestarão
a prova
escrita
perant~ comissões nomeadas como dispõe o artO
214° do mesmo regulamento.
e as restantes
provas perante o Júri do Governo Militar
de Lisboa
7° A data da reali zação da prova escrita
será det.emunada'
a) Pela Repartição
de Sargentos
e Praças desta Di rec
ção. para os candidatos
do Continente
e das Ilhas
Adj acentes.
depois de recebida
a informação
tel e
gráfica
dos Comandos Territoriais
Independente~
dos Açores e MadeIra de que foram recebidos
o pon
to e impressos necessános
para a execução da prova.
b) Pelos respectivos
Comandos das Reglões MilitarE's
e Comandos Te r ri to r-i ar s Independentes
nas PrOVITl
cias Ultramarinas.
para os candidatos
em comissão
normal ou reforço
à guarnição
normal nas me r.:as
Prov ínc i as.

Da ClassifIcação

e Intercalação

dos Candidatos

A~(ovados

8° A classi

ficação de todas as provas do concu rso compe
te
a) Ao Júri que funciona junto do Governo Mi 1 i t ar de
Lisboa a dos candi dat.os da Metrópole
e das Ilhas
Adj acen teso
b ) Aos Jú ris nomeados pe los Corra ndos das R.M. e ('.o
mandos Ter-r-i to r i ai s Indep endent es das Pro" ln la
Ultramarinas
a dos candid,Jtos
€'tn com r s 50 normal
ou r e fo rço ti guamiçõo no rma l nas mesmas P ovjnci.

as.

QO

Os pro
ssos o rgan i zad s pelos .JÚri
li referi
da Bepar lç(ín ele ar
to!':
I raça
procederá
li ülle'e
1 Ço d s (' uidi dat r S r) I) do
gundo a c l.ass i fie r',; O obt i ~a
PI'(' fe!'etl
alegai

ei

11, "'rie
',lo

•

,.'1"

~~;~~~'(";

r ...classificação

se elaborará a lista únic
publicar na 0.E 3a. Série

final, a

e •

lOO-Nas Provínci as Ul.t.ramar-i+ss em que não for possível
constltulr o Júri em harmonia com o nO 4°, os 2°s
sargentos em comissão normal ou reforço à guarnição
normal, que reunam na datl a abertura do presente
concur~o na respectiva província, todas as condições
d e admlssão ao presente concurso, serão admitidos a
prestar
em seguida ao seu regresso à Metrópole, ~ 1.....te o Júri eloC,overno ~/'ili
t ar de Lisboa
(se ainda lião tiver encerrado os seus trabalhos) ou
perante um novo Jú.ri ou ainda ao l° curso de habilitações para l0 sargento, que tiver lugar após a sua
chegada à ~letrópole se os Ir esmos já tiverem tido início' e serão intercalacos na lista da classificação final do presente concurso se~undo a classifica,
<são que vierem a obter.
F condição necessária que este~ c8J cidatos entreguem
as suas declarações dentr de 15 ,lias após o anúncio
da abertura do concurso na Província Ultramarina. As
n1esmas declarações deverão ser remetidas a mencionada
~epartição de Sargentos e r raças. devidamente infor:adas (';acompanhadas de notas de aS,sentos, a ~im de
erem tomadas em consideração na 'evlda oportunldade.

'.0"".'

1

11°-Os J'urls
, deverão informar com a 1..l'r~Vl
id ad e pOSSl've I,
~ mesma Repartição, do número de ~'cÍld~datosadmi tidos
ata da prova escrita. núrnpro de candldatos aprovados
nest~ prova e data da provJ oral, a fim ce haver conheclmen to do grau de adie.t2 ento rlostrabalhos.

12° Os o f'a.ci, ais nomeados para

~ O desempen h ar
JúrI 'r1 _.evera
sem acumulações
ser considerados inamovíveIS enquanto durar o conc· ISO.

° ~erviço

13°-0 prazo de validade deste conc'r.o f. de um ano con
taclodesde a data do seu e'
-,
).
os casos não previstos ~
ser observadas as isp si.c
~5es postoriores, n mea~
Iortarias o .... 821~ ~ 1 Q3
o

.struções deverão
P.I ~. ~ altera
te <= que con~tam das
')9 de lq51
'o 1(51)

(Por despn c

tnncur so o rl! arr r

o"

'0

·c.vico

, :l

'}

i

+r

-:

f

•

r r i .,
i I 'I r
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Das Condições

de Admissão

ao Concurso

1°-São admitidos ao concurso os militares deste serVlço
a seguir indicados
a)-Os lOs cabos do Q.P. habilitados com o 2° curso
das Escolas Regimentais ou com o curso de Sargen
tos Mi l i çi anos
b)-Os lOs cabos do Q.P. que não estej an nas condições
da alí~ea anterior, mas que sejam propostos pelos
respectivos Comanpantes e tenham pelo menos, qua
tro anos de serviço no posto, com louvores ou mui
tO,boas info~ações
e um nível de cultura adequado ao exercício das funções de sargento;
c)-Os lOs cabos milicianos e lOs cabos amanuenses milicianos (nota circ.n04757;MT da 3a Rep. do E.M.F.
de 9/7/56) e lOs cabos escriturários militares com
. .o C.S.M. (circ. 1\.."')8100 da Sa/La de 30/7/56, uns
, e outros na efectividade de serviço.
d)-Os 2°s sargentos e furriéis milicianos na efectividade de serviço;
e)-Os lOs cabos corneteiros e clarins e os lOs cabos
ferradores' os lOs cabos artífices de carpinteiros
correeiros'e serralheiros.
2°-Condições de admissão que devem satisfazer os milita
res referidos no número anterior.
a)-Para os lOs cabos do Q.P. habilitados com o 2° cur
so das E.R. e para os que sejam propostos pelos
respectivos Comandantes
la Ter altura de 1,60 m. no mlnimo.
2a'Não ter ultrapassado a idade de 35 anos.
3a Satisfazer as demais condições estabelecidas no
artO 70° do R.P.P.I.E , excepto as condições 4a
5a, 6a e 9a e alterações posteriores
b)-Para os militares referidos nas alíneas c) e d) do
mesmo número
la Ter altura de l.eo m. no mínimo.
2a Não ter ultrapassado a idade de 32 anos
3a Satisfazer as condições 7a. Ra. e 13a do artO
70° do R.P.P.I E e alterações posteriores
c)·Para os lOs cabos artifices de s rralh iros car
pinteiros e correeiros; lOs cabos ferrador
lOs
cabos cornetei~~ e clari n s un s
out ros com o 20
curso das E.F nu com o C P. M
as condi "õps s a
belecidas na a1lnp:) a) rio presente númer~

Da Abertura

do Concurso
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3° A abertura do concurso terá lugar no dia 10 de Julho
próxim? e deverá ser an~nciada em ordem de serV1ço
das [lnidades e Es tabel ecamen tos do Con tinen te e das
Ilhas Adjacentes, do mesmo dia. e nas Provínc1as UI
tramarinas logo que seja recebida a presente O E.
40~As declarações dos candidatos devem ser entregues com
a prévia antecedência para que. seguindo as vias com
petentes. dêem entrada na Secretaria da Unidade ou
Fstabelecimento até ao dia 20 do referido mês de Julho. declarações gue serão enviadas ao Presióente do
Júri até ao dia 24 do mesmo ",és, informadas nos ter
alterad6 pela portaria
mos do artO 73° do R.p.p.r.E.,
nO 8212 de 1935, pelo oficial a cargo de quem estive;em
os registos de matrícula dos candidatos.

Das Provas do Concurso
50-As provas do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na O.E. nO 5 - la Série de 3D de Outubro de
1956.
6°-Os candidatos das Unidades do Continente prestam a
prova escrita conjuntamente em Lisboa, no local designado pelo respectivo Governo Militar, perante o Júri.
Nas Províncias Ultramarinas. os candidatos das Unidades com sede fora da localidade onde se reune o Júri
prestarão aquela prova pela forma prescrita no artO
820. do R.p.p.r.E., e perante uma comissão com a
Constituição indicada no artO 83° do mesmo Regulamento. alterado pela Portaria nO 8212 de 1935.
7° A prova escrita do concurso a realizar no Continente
Só terá lugar quando for determinado pela Repartição
de Sargentos e Praças da D.S.P deste Ministério.
8° A prova dactilográfica será prestada segun~o prescri
Ções do parágrafo único do nO 4° da Portar1a 12354 de
1948. alterado pelo nO 1° da Portaria 12897 de 19~9.
em máquinas de escrever da mesma marca. pos.tas a dis
posição dos candidatos pelo Júr~ e forne~1das pelas
Unidades ou Fstabelecimen tos Mi htares desl.gnados pe
lo Governo Militar de Lisboa ou qua~quer outra ~e os
candidatos apresentem
as proVlnCJ RS 01 tramar~n~~.
será prestada em máq'l';
TJ.fl'5 t:l~ escrever que ff)rem rncn
cadas pelos respect1v05 Comandos
.
Esta prova não é eliminatória. mas ser lhe á atr1bu1

:rie
"':'.',.,

" c l as s'i Fi c-r-" o '" to lar em conta'
C,~r)1 o cr ef'i ci.en e 1 ( JTI)
o mupa ~ c l :::.s:i .~ic"ç;:;o fi ,il n /7.

elo concurso

';:11'"

•

resu l t i lo final
, dever" constar

oo-Será incluída
prova física,
(evendo observar-se
o
na 13 publica lo a pa~. 328 e 32q da O.E. na 22 - 3a
Série de 1958, com a seguinte
nlteraçfío:
não é eliminatória
mas ser-lhe -á at r-i bujda chssificação
a torrar
em conta no resultado
final do co~curso com o coeficiente 1 (um) e deverá constar no mapa de classificação
final m/7.

~a Constituição

dos Júris

100-Ser50 nomeados os seguintes
Júris:
-Un junto do C,overno Mi l i tar de i sbea.
Um junto
do ('oman o ~~il'tar de cada uma das Províncias
lTI tramarinas
onde haj a candidatos.

no. A

nomeação
o .Júri do Continente
será efectuada
pela
Pepartiç~o
'e Oficiais
da referida
nirecção,
por for
ma a que ) Júri possa ter a sua la reuni ão no dia 24
do refer-i-lo mes de Julho.
Os .Júns das Províncias
Ultramarinas
ser âo nomeados
pelos respect.i vos Comandos ~~ili tares que marcarão a
data pare a ahertura
~ concurso,
ntrega ~as eclaraÇões dos candidatos
pr ime i rr reunião
do Júri
e
re al i z eçso da prova escrita,
conforme
for julgado
mais convenie te
tendo em vi st
que tudo se realize
no mais curto prazo de tempn.

12° Cada um

lOS J{ris
será constituído
por um major e
dois capi. õe' do S. A. •
No caso de no Coman os . s Prov ín i as {ll t ranar-ines
1' .. 0 haver
oficiais,
com e. pat n t.e io li c a, poderão
ser nomeados com a patente
imedi at.omen te :inferior.

ci
1 • s o f'il.~l.al.
nomeados pura o
')<)

,1 í r' deverão
desernp nhar
o s e rva ço sem oCUlnulaçes
ser cons id r ados inOO1oviveis enquanto durar o concurso.

('

na r.lassific·
14°

"e

'õo o IntorC:1laç50

lI'lidatos

P ov ínci, s Ul cr:
a cl asai íic(l';50,

pru
I •

n

"0

r:Jnrli

"'tos j~nrov;HJ s
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vo Concurso da Metrópole intercalaçeo qL
ta pela Repartição de Sargentos e Praça~
Diversos
15°,As Uni~ades do Continente ao enviarem as declarações
ao JúrI, deverão também remeter a referida Reparti
ção. uma relação nominal de todos os candidatos mi,
licianos da qual deve constar o posto, nome completo
filiação. naturalidade e reside~cia particular.
o caso de não haver can~idatos milicianos, deverão
as Unidades comurricar o facto à mesma Pepartição.
16° Os Comandos Territoriais Independentes dos Açores e
Madeira. deverão informal telegráficamente a referi
da Repartição. sobre se ali há ou não candidatos a
este concurso.
17° Os Júris deverão informar a mesma Pepartição, o mais
deplessa possível. do número de candidatos admitidos
data da prova escrita. da prova oral, e, ainda do
número de aprovados em cada uma das provas. a fim
de haver conhecimento do grau de adiantamento dos
trabalhos
18° Os Júris das Províncias Ultramarinas. serão dissol
vidos em seguida a entr g& do nrocesso do Concurso
no Ouartel (~eneral do respectivo Comando. o qual
promoverá a sua remessa imedjat~ a esta Direcção de
erviço de essoal
Repartição de argentos e Praças.
19° O prazo de validade deste concurso é de um ano após
a data do encerramento.
2 o

Os casos não previstos ne s t as jll •. t rucões . deverão
ser obs rvad~ as disposições do .D P.I.E." e alte
raçH s po teriores. nomeadam nt as PortarIas nOs,
8212 de 1935. 12351 d 194& e J~5QS de 1?51. deven~o
em caso de dúvida ser con1'ulrada a refenda f!epartl
Çno de argento e Praça
(Por despacho
C)

de 'j ae "'(tio ae 19fi1)

C'.InClrSIJ nrrlinár ie
[:J
do C P d~ Servlco
de

nosto

de tur r t al

D:Js Cond i çõp.s de .~ mI são ao concu rso
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1°-São admitidos ao concurso os militares deste Serviço
a seguir indicados.
a) ·Os lOs cabos do O.P. habilitados com o 2° curso
das Escolas Regimentais ou com o Curso de Sargentos Milicianos;
ó)-Os ps cabos readmitidos que não estejam nas condições da alínea anterior, mas que sejam propostos
pelo respectivo Cprnandante e tenham boas informa·
Ções e um nível de cultura adequada ao exercício
das funções de Sargentos;
c)-Os 2°s sargentos, furriéis e lOs cabos milicianos
presentes nas fileiras, todos com o C.S.M.
Os lOs cabos do O.P. habilitados com o 2° curso
das E.R. e lOs cabos propostos para admissão ao
concurso, deverão possuir também o 2° curso das
Escolas de Enfermeiros·.ou de praticante de farmá
ca a,

2° •Condições de admissão a que devem satisfazer os mi1i·
tares referidos no número anterior.
a) ·Para os lOs cabos do O.P. com o 2° curso das E.R.
e para os que sejam propostos pelos respectivos
Comandan tes
l° Ter altura de 1,60 m. no mínimo;
2°·Não ter ultrapassado a idade de 35 anos;
3° ·Satisfazer as demais condições estabelecidas no
artO 70° do R.P.P.I.E., excepto as condições
4a, Sa, 6a e 9a e alterações posteriores.
b) ·Para os lOs cabos do Q.P. e para os 2°s sargentos
furriéis e lOs cabos milicianos. uns e out~os com
o C.S.M.
1°-Ter altura de 1.60 m. no mínimo;
2° Não ter ultrapassado a idade de 32 anos;
3°-Satisfazer as condições 7a. 8a e l3a do artO
70°. do R.P.P.I.E. e alterações posteriores.

Da Abertura do Concurso
3°

A abertura do concurso terá lugar no dia 10 de Julho
próximo e deverá ser anunciada em Ordem de erviço
das Unidades e Estabelecimentos
do Continente e das
Ilhas Adjacentes. do mesmo dia.
nas Províncias UI
tramarinas logo que sej a recebida a pre sen t.eO ..

4° As declarações

do s rqnrlidatt)e;d"!v"!mse r ent.r egues

CI)ITl

3a Sirie

ORDEM 00 EXE~CITO N°

16

443

********************************M:***********************

a prévia antecedencia. para que, seguindo as vias
competentes dêem entrada na Secretaria da Unidade ou
Estabelecimento até ao dia 20 do referido mês de Ju
lho, declarações que, acompanhadas da respectiva
nota de assentos, serão enviadas ao presidente do Jú
ri até ao dia 24 do m~smo mês, informadas nos termos
do artO 73° do R.p.p.r.E., alterado pela Portaria nO.
8212 de 1935, pelo oficial a cargo de quem estiverem
os registos de matrícula dos candidatos.

Das Provas do Concurso
50-As provas do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na O. E. n? 5 ..la Série, de 30 de Outubro de
1956.
6°-Os candidatos das Unidades da Metrópole prestam a
prova escrita conjuntamente em Lisboa, no local designado pelo respectivo Governo ~ilitar, perante o Júri.
Nas Prov(ncias Ultramarinas. os candidatos das Unidades com sede fora da localidade onde reune o Júri,
prestarão a referida prova pela forma prescrita no
artO 82° do R.P.P.I.E., e perante uma comissão com a
constituição indicada no art> 83° do mesmo Regulamen·to. alterado pela Portaria nO 8212 de 1935.
7°-A prova escrita do concurso a realizar no continente
Só terá lugar quando for determinado pela Repartição

de Sargentos e Praças da Direcção do Serviço de Pes"
soaI deste Ministério.
8°-A prova de dactilografia será prestada segundo pr~scrições estabelecidas no programa deste concurso. l~
serto na O.E. referida no n? 5. Fsta prova não é elIminatória mas ser-Ihe-á atribuída classificação a tomar em conta no resultado fiaal do concurso com oco·
eficiente I (um) e deverá constar no mapa de classificação final m/7.
9°-Será incluída a prova física, devendo observar-se
prescrições do nO 130 publicado a pág. 328 e 329 da
O.E. n? 22
3a Série de 1958. Esta prova também não
é eliminatória mas ser lhe á at.ri.buIda classificação
a tomar em conta DO r-esuIt ado {:i na] do concur-so com
o coeficiente 1 (U!n) e dever.áconst.a
r riomapa de elas
si ficação final mi?

3a Série
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Da Co n s t itu iç ão d os J ú r is
l~,Serão momeados os seguintes Júris
-Im junto do Governo Militar de Lisboa.
-Um junto da Região Militar ou Comando Territorial
Independente de cada uma das Províncias Ultramari
nas onde haj a candidatos.
ll°-A nomeação do Júri do Continente será efectuada pela
Pepartiç~o de Oficiais da referida Direcção, por
forma a que possa ter a sua primeira reunião no dia
24 do referido mes de Jj1ho.
.
Os Júris das Províncias Ultramarinas, serão nomeados
pelos respectivos Comandos Militares que marcarão a
data para a abertura do concurso, entrega das decla
rações dos candidatos, primeira reunião do Júri e
real i z aç ão da prova escri ta. con forme for julgado
mais conveniente. tendo em vista que tudo se realize
no ma1S curto prazo de tempo.
120 Cada um dos Júris será constituído por um major mé
dico, um capitão médico e um capitão farmaceutico.
lo caso de nos Comandos das Provínci as UI tramarinas
não haver oficiais com a patente indicada
poderão
ser nomeados com a patente imediatamente inferior
130 Os oficiais para o J ri deverão desempenhar o servi
ço sem acumulações e ser considerados inamov1veis
enquanto durar o concurso

Oa Classi flcaç~o

e intercalar.~o

rtos Candidatos

horov~rtos

14° Os candidatos aprovados no concurso a realizar nas
Províncias UI tramarinas serão intercalados. sepundo
a classificação, na lista dos aprovados no conrurso
da M~trópole, intercal açfío que será fei l fi. pela Pepart1ção de Sargen tos e Praças.

o iver

so s

15° As llnidades do Continente ao envi.arem as declarações
ao Jlíri. deverão também renet 'r a r feri+a R partição
de Sargentos e Pr aç as um, r-olaç~() nominn1 de todos
os candidatos mil iCÜl10.'. do quc l de 'e con tal' o
posto. nome compl et,o. fi.liar;~n 1 t,llra\iri ,lI'! e rpsi
denci a particular.

aa
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No caso de não haver candidatos milicianos deverão
as Unidades comunicar o facto ~ mesma Repar~ição.
160-Os Comandos Territoriais Independentes dos Açores
e Madeira, deverão informar telegráficamente a referida Fepartição, sobre se ali há ou não candidatos a
este concurso.
170-Os Júris deverão informar a mesma Repartição de Sargentos e Praças, o mais depressa possível, do número
de candidatos, data da prova escrita, da prova oral
e, ainda, do número de aprovados em cada uma das
provas, a fim de haver conhecimento do grau de adiantanento dos trabalhos.
18°-Deverá ser elaborado um único mapa m/7 onde se intercalarão os candidatos enfermeiros com as das outras especialidades, segundo as classificações obtidas e respectivas preferências, devendo, porém, ser
indicada qual a especialidade em que o candidato
prestou provas.
19°-Os Júris das Províncias Ultramarinas, serão dissolvidos em seguida à entrega do processo do concurso
no Quartel General do respectivo Comando, o qual
promoverá a sua remessa imediata à mesma Repartição
de Sargentos e Praças.
20°-0 prazo de validade deste concurso é de um ano após
a data do encerranento.
21° Nos casos não previstos nestas instruções, deverão
ser observadas as disposições do R.P.P.I.E. ~ as al~
terações posteriores, nomeadamente as Portarlas nOs.
8212 de 1935, 12354 de 1948 e 13595 de 195~, devendo
~ caso de dúvida, ser consultada a referlda Repar
tlção de Sargentos e Praças.
(por despacho de 31 de Maio de 1961)
B) - Cursos
Alterações

e frequência

Foi abatido ao Quadro de Alunos da Escola Central de Sargentos. desde 20 de Maio de lQ61, nos termos da alínea
b) do artO 230 do Decreto nO 40423 de 6 de Dezembro

ORDEM D~ EXERCITO N~ 16
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de 1955. por ter dado trinta faltas justificadas, o l0
sargento meco viat. lago José Lopes Estrela de Olivei
ra, do Grupo de companhias 8rffilauto, deixando de ser
considerado adido ao mesmo Estabelecimento.
desde a·
quela data, nos termos do parágrafo 2° do artO 17° do
referido Decreto.

VI - DECLARAÇOES

1 - Lista Geral das classificações

de Aprovados.

Chama-se Augusto GaIvão Gil André e não António GaIvão
Cdl André, o l° cabo do regimento de infantaria nO 15,
nO 215 da lista geral das classificações dos Candidatos Aprovados no concurso para furriel do Q.P. da Arma
de Infantaria, referida na O.E. nO 14 - 3a érie, de
20 de Maio de 1961. pág. 353.

2 - Rectificações
Declara se que o 2° sargento 2° meco viat. rodas. João
Carlos Bastardo promovido a este posto pela O.E. nO 13
3a Série de 10 de Maio de 1961. pág. 286. pertence a
3a Região Militar e não ao regimento de engenharIa
nO 2 como se publicou.
Declara se que o furriel músico de 2a classe executante
no instrumento "Oboé . AI varo Manuel V' cen te dos
Peis. do regimento de infantaria nO 1. promovido ao
actual posto pela O.E. nO 12
3a. érie de 31 de Abril
de 1961. conta a antiguidade desde 20 de Março de 1961.
Que na O. P. nO 14
3a Série de 20 de Maio de 1Q61. pág
361. no nO 1
Extinção de Unidades. onde se le R 1.16
deve ler se R.I 6.
(Por despacho de 31 de Maio de 19fi1)
Decl ar-a se que se ch ana Manual LUiS Pereira

Pires Pereira o 2°
caç?dores n> 1 que
Art i Ihar-ia conforme
10 de Maio de 1961.

não Manu
sargento do Q.A.r do batalhão de
foi colocado na Escola Prática de
consta na O E nO 13
3a ~rie de
pág 2QR

Fm conformidade com a dete[mjnaç~o inserta na O.E
3a Série de 30 de Ma' o d lQ61 é t.r-i L1l1rt

A()

nO

15

can
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didatos do concurso para furriel do Q.P. da Arma de
Cavalaria. abaixo mencionados. os números de ordem pa
ra a promoção que a cada um se indica. e não os números referidos na lista publicada na O.E. nO 7 - 3a
Série, de 10 de Março de 1961.
UOs. de Unidades
Ordem

i~omes

p(lstos

(actuais)
33
34
36
37
49
fi)

60
61
62
65
66

141
142
143

l°cabo correeiro-António Fortes Pelagueira
-Manuel António Soares
l°cabo
-António Marques das Neves
l°cabo clarim
-'oão
José C~nçalves Santos
l°cabo
l°cabo ferrador-Manuel Figueiredo de Carvalho.
José
Fej a Martins
l°cabo
R.L.l
corneteiro
Joaquim
António Batista
pcabo
R.I.5
Moedas
José Maurício Teixeira
Moçanbique l°cabo
1anuel António Bemédios
G.D.C.C. 10cabo
Godinho
Mário ~enriques Martins
10cabo
R.C.3
Joaquim de Deus Pereira
India
l° cabo
Manuel Bernardo
10cabo clarim
R.L.2
-Manue.l Afonso de Jesus
Timor
Pcabo
R.C.8
António José Geraldes
l°cabo
Timor
E.P.C.
R.C.8
R.L.2
Timor

3 - Reformas
Que.sejam considerados na situação de desligados do ser
vI90' prevista na parte final do artO 15° do Decreto
LeI nO 28404. de 31 de nezembro de 1937. desde a data
que a cdada um se indica. por terem sido julgados inca
pazes e tod o o.servIço.
.
20. sar en
Re~lmento
de i nf an tar i a n° .15 .
d u15 dto de lnfantaria Antól110 de Ohveua.
desde 5
e l\'IaJ.o

l0

20

e

1961

Regimento

de artllh:Hl3

i7sdarge-nt? do Q A F. Manuel de

ligeira

ou veira

nO 3
Seborro. desde

e Abn! de 1961Regimento
de ar t inan a antiaérea
fiO
•sargento de art i lhar-i João ~' nue l Antune<; desde 11
d e Abr il de 1961.
í
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Destacamento
do Fo rte do AI to Duque
l° sargento de infantaria Alvaro da Conceição Sarmento,
desde 25 de Abril de 1961.
Batalhão
de Telegrafistas
2° sargento do Q.A.E. Joaquim da Fonseca Soares, desde
21 de Março de 1961.
(por despacho

de

:J)

de Maio de 1961)

O Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

da Silva

Está conforme.

O Ajudante-General.

MINISTtRIO

Ordem

DO EXtRClTO

do Exército
20 de Jun~o de 1951

publl ca-se

ao ExercI to o seguinte:

I - ~fCRFTO~ E PORTARIAS
Po rtari
rlinistério

as:
do Fxé r c i tu - Pjrecção
Repartição

do Serviço

de Pessoal

Geral

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, de harmonia com o disposto no artO 730 do
Regulamento da Medalha Militar" aprovado pelo Decreto
nO 37.667, de 28 de Maio de 1946 corr a red1cçãe. dada
pelo artO único dé Decreto nO 37.936. de 17 de Agosto
de 1950. conceder ao l° sargento reformado José Mar
ques. condecorado com a cruz de guerra de 2a class_. à
pensão mensal de 586$00, com vencimento a partir de 24
de Fevereiro do corrente ano. com compensação da dr fe
rença de vencimento no activo, líquido de imposições
legais de um l° sargento e a pensão líquida de reforma
que lhe foi atribuída
Winistério do Exército. 17 de Abril de 1961. O Mirnst ro
do l-xército, Mário José Pe errc da Silva.'
Vi

pelo Tri.bunol de contas em .'i de MatO de 19R1. S:i.o
nruias emolumentos nos tennos do Decreto nO <)? C)'ií!.

~Nr/a

3a Sórie
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~adro

da Arma de Infant~ria
Comando Ter i i to r i ai I ndep endent e
do Estado da India

Os furriéis do Quadro de Complemento. Supranumerários.
António Calado da Cruz Semedo e Libório Pires Garrido
tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infanta
ria. porque encont rando se aprovados em concurso para
este quadro lhes ter competido o preenchimento de vaga.
Contam a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de li de Junho de 19(1)
Regimento

de infantaria

nO 11

O furriel do Quadro Complemento Joel da Rosa Neves. tem
passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infantaria.
porque encontrando se aprovado em concurso para este
Quadro lhe ter competido o preenchimento de vaga. Con
ta a antiguidade desde 1 de Maio de 196]. Cüntinua na
disponibilidade.
(po r de sp acho de 8 de Junho de 1.961)
üuar te.l

General

do Governo

t~i I i tar

de Li sboa

O 2° sargento do Quadro Complemento. João Correia da
Silva. do batalhão de ~açadores nO 8. tem passagém ao
Quadro Permanente da Arma de Infantaria, porque encontrando se aprovado em concurso para este Quadro lhe
ter competido o preenchimento de vaga. Fjca graduado
no posto de 2° sargento vencendo como furriel e.conta
a antiguidade desde 1 de Maio de 1961 Deve ser convo
cado da situação de disponibilidade.
(.por despacho de 14 de Junho de 1961)
3a Região

Mi I itar

O 2° sargento do Q.Iadro Complemento Supranumerários . .To
sé Branco Monteiro Batista. tem passagem ao Quadro
Permanente da Arma de Artilharia. porque encontrandose aprovado em concurso para este Quadro lhe ter com
petido o preenchimento de vaga. Fica graduado no posto
de 2° sargen to vencendo como furrip.l.Cnn ta A an tiglli
dade desde 5 de Maio de lQ6l. data a pArtir da qual
tem direi to aos venc imen
do novo p0S ()
(Por despacho de 14 de Jllnhn ri" 1961)
1)'"

3a
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III

- I NGRF.SSONn Q~AORO PER!UNF~H
SAFGNIlli

Escola

Prática

ro (l'AIID PER'v1ANf<NJE
de Administração

Wilital

Furriéis do Serviço de Administração Militar. os alunos
do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Fxércj to,
João Manuel Pires Ferreira Bodrigues, Candldo Pedro
da Silva Tavares, Luís Lopes ~~arreiros. António Joa
quim Filipe Barreto. José Gil de Matos. Rui Manue l
Valente de Ascenção Campos. por terem sido in,orpora
dos no Exército em cujas fileiras ingressam
o ter
mos do artO 2° do Dec. Lei nO 37136 de 1948. contan o
a antiguidade desde 31 de Maio de 1961. data a par t i r
da qual tem direito aos vencimentos do 00\0 poeto.
Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vital 1 ia além
dos Quadros"
(por' despacho de 6 de Junho de 1961)
Furriéis ?o Serviço de Administração Militar. os al1lnos
do Instl~uto Técnico Mititar dos Pupilos do P·~rcito.
Edga: RIu de Mascarenhas Faustino, Fernando Augusto de
Aragao Jorg~ de .Carvalho. António José Freixo Corado.
por terem SIdo Incorporados no Exérci to em CUJ as fileiras ingressam nos termos do artO 2° do Oec.-Lei
37136 de 1948. contando a antiguidade desde 3 de Maio
de 1961. data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de
ncxneação vitalícia além dos Ç\Iadros".
(Por despacho de 1'2 de Maio de 1961)

IV - ~UnANCAS OE SITUACAO
SAICENIOS 00 ()JA[J() PEfMANENTE

Passagem à situação

de disponibil

idade

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 31 de Maio
de 1961. o furr:iel Lsa l.ino 'ohre dos Santos, do lata
lhão independente
infantat-i.en? 17
(por despacho de 14 de J,mho de 1961)
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üuadrc

do Serviço

Geral

- Cornetei

Cabos do Quadro

ros

Permanente

Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Maio
de 1961, o 20 cabo graduado aprendiz de música na 25/
/59 E.P., João Alberto 9odrigues, do batalhão independente de infantaria nO 19.
Passagem

à situação

Quadro

de supranumetários:

da Arma de Infantaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Maio de 1961, por terem sido nomeados para servir como
reforço ~ guarnição normal na Província de Angola. nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto nO 42937, de
22 de Abril de 1960, os las sarventos de infantaria,
Tomáz José dos Reis, do Centro de Instrução de Operações Especiais. Tem como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 6. Júlio Cksar Ferreira, do regimento de infantaria na 5. Tem como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 16; Luís Medeiros
Júnior, do batalhão independente de infantaria nO IR.
Tem como unidade iàcorporadora a Escola Prática de ln
fantaria' Alvaro dos Santos Alves. do batalhão de ca
çadores ~o 10. Tem como unidade i~corporadora o regjmento de infantaria na 5.
(por despacho de 5 de Junho de 19fi1)
Passou a ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província de Angola no. termos
da alínea c) do artO 30 do Decreto nO 42937, de 22 de
Abril de 1960, o 1° sargento José António Ferrei ra, do
Pegimento de infantaria na 3. Tem como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 2.
(por despacho de 1fí de Junho de 19(1)
Passaram a ser considerados nesta situ<lção desde 11 de
Maio de 1961. por terem embarcado para o Fs t.ado da ln
dia. onde vão servi r por irnpos i ção nas r.ropas de re
forço à guarnição normal os 2°., sarg ntos de in Fantaria. António Joaquim i<loy Alelu'a li0 rpgimpntl)
; 1fant.ari a na 4. e Manuel Ledo Te i.xei r-a do regi men t (.,
infantaria n? 13.
(Por despacho ri,. '?I de ,'!(li/') ri" 19fj1)

aa.

Série
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Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Maio
de 1%1. por ter embarcado para o Comando Territorial
Independente de Cabo Verde. Fste sargento fica em di
ligencia na Força Aérea desde a data de embarqqe. o 2°
sargento ninis de Figueiredo do batalhão de caçadores
n? 6.

(Por despacho

~u3rlro

de '11 de Maio de 1961)

da IHm~ de .Htilharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961. por ter sido nomeado para servir como reforço
a guarnição normal na Província de Angola. nos termos
da alínea c) do artO 3° do necreto 42937 de 22 dp
Abril de 1960. o l° sargento de artilharia Américo Tr
vares Geada, do regimento de artilharia antiaérea fjxa,
Tem como unidade incorporadora o regimento de artilharia ligeira nO 4.
Passa~am a ser considerados nesta situação desde 29 de
A~r11 de,1961. por ~e:em embarcado para a 3a Região
Aerea. f1cando em dl11gência na Força Aérea. os 20s
s?-rgentos ?e arti~h~ri~
Fg1dio Armés Podrigues da
S~lva. da Fscola M111tar Electromecánica e Acácio da
SIlva Varela do grupo de artilharia contra aeronaves.
n? 2.
(por despacho de 31 de Maio de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 11 de'Maio
de 1961, por ter embarcado para o Estado da India onde
vai servir por imposição nas Tropas de reforço aguar
nição normal. o 2° sargento de artilharia . .TQão Aveli
no Pintassilgo Cabaço do grupo de companhias trem auto ..
(por despacho de :?1 de Mato de 1961)

Quadro da ~rma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província de Angola nos termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto nO 42q37 de 22 de
Abril de 1960. o l° sargento de Cavalaria, José Wogas
do grupo divisionário de carros de combate. Tem como
unidade incorporadora o regimento de cavalaria nO R.
(por

despacho

de

5 de .junho de 1961)

Passou a ser conai.derado ne st.asituação desde 21.d.,\It1aio
de 1961, por ter sido nomeado para ~prvir c~nn reforço

454

ORDEM DO EXERr.ITO

MO

17

3a

Série

.*******************************************************
à guarnição
normal na Província de Moçambique
nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937 de 22
de Abril de 1960. o l° sargento de cavalaria Marçal da
Rocha Freitas. do regimento de cavalaria nO 3. Tem co
mo llilidade incorporadora o regimento de lanceiros nO 2.
(Por despacho de .5 de Junho de 1961)

Passou a ser considerado neàt a si tuação desde 5 de Mai o
de 1961 por ter embarcado para a 3a'Região Militar,
onde vai servir por imposição nas tropas de reforço à
guarnição normal. o 2° sargento de cavalaria António
Henriques Sabino Ferreira. do regimento de lanceiros 2.
(por despacho de 31 de Maio de 1961)

Ouadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961. por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província de Angola. nos termos
da alínea b) do artO 3° do Decreto 42937 de 22 d~ Abril de 1960. o 2° sargento de engenharia António Teixeira da Costa Reis. da Escola Prática de Engerularia.
Tem como unidade incorporadora o regimento de infanta
ria n? 7.
Passou a ser considerado nesta situação desde 11 de Maio
de 1961. por ter embarcado para o E8tado da India,onde
vai servir nas tropas de reforço à guarnição normal. o
furriel de engenharia António Nunes Ramos de batalhão
de telegrafistas.
(Por despacho de 31 de Maio de 1961)

Quadro da Arma de Transmissões
Passou a ser con s i derado nes ta si tuaç ão desde 5 de ~Halo
de 1961. por .ter embarcado para Angola onde vai servir
por voluntarIado em reforço à guarnição normal, o 2°·
sargento,Manue1 Andrade Serra, da Chefia do Serviço de
ReconheCImento das Transmissões.
(Por despacho

de 31 de Maio de 1961)

Ouadro do Serviço de Saúde
Passou a ser considerado nesta si tuação desde II de Maio
de 1961, por ter embarcado para o Estado dR Ind18 onde vai servir nas tropas de reforço à guarnição n~mA 1
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o furriel do S. Saúde. Aiberto Fernandes Júnior do l0
grupo de companhias de saúde.
(por despacho de ~1 de Maio de 1961)

Quadro

do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Maio
de 1961. por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província de Macau. nos termos
da alínea b) do artO 3° do Decreto 42937 de 22 de A
Lril de 1960. o 2° sargento meco viat. rodas, B?ul Alves do regimento de artilharia de costa ..
(por despacho de 3J de Maio de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Maio de 1961. por terem sido nomeados para servir C0!l10
reforço à guarnição normal na Província de ' gola nos
termos da alínea c) do artO 3° do necreto 42937 de 22
de Abril de 1960. os 2°s sargentos meco viat
odas.
Joaquim Antão Caroço e António Manuel da Conccl~ão P1
. r'es ambos do regimento de lanceiros n 1. Têm como
unidade incorporadora o regimento de infantana n= 5
Joaqui~ do Nasc'irnenr.e, Miranda do Centro de InstTllçã~
de Artllhana
Ant1aérea e de Cos t.a, Tf)fnr-orno unidade
incorporadora o regimento ele infantaria nO 6, Manue l
Salustriano Rebelo da Escola Central de Sargentos. Tem
como unidade incorporadora o regimento de ca\alaria nO
8, Fui Amaro Baptista da Escola Prática de Administra
ção Militar. Tem como unidade incorporadora o regimen
to de infantaria nO 10.
?

Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961. por terem sido nomeados para servir co
mo reforço a guarnição normal na Província de Angola
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937 de
22 de Abril de 1960. os 2°s sargentos meco viat rodas
Zacarias António da Silva do regimento de artilharia
pesada nO 1. Tem como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO IS. e Joaquim de Jesus Ferreira
Machado do regimento de infantaria nO 1. Tem como unidade incorporadora o regimento de artilharia ligei~a
nO 4.
Quadro

do Serviço

Geral - Cornetal

rns

Passou a ser consideraclo nesta situação desde 28 de MaiQ
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de 1961. por ter sido nomeado para servir como reforço
a guarnição normal na Província de Angola nos termos
da alínea b) do artO 3° do Oecreto 42937 de 22 de
Abril de 1%0. o 2° sargento Celestino ~10nteiro. do
regimento de infantaria nO IS. Tem como unidade ir-cor
poradora o regimento de infantaria nO 16.
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Armas e Serviços
Escolas

Práticas
das Armas e ~ervil)os.
de Instrução
e 'Inidades

centros

Infantaria
Regimento

de inf an t ar l a nO. 2

Furriel 2° meco radiomontador o l° cabo nelfim Alves Vi
eira Afonso, da Escola Prática de Infantaria, contando
a antiguidade desde 11 de Maio de 1961, data a partir
da qual tem direito ao vencimento do actual posto.
(por

despacho

Regimento

de 7 de Junho

de 1961)

de infantaria

n'

10

2° sargento de infantaria
o furriel Ivar José Martins
Corceiro, contando a antiguidade desde 30 de Alril de
1961. data a partir da qual tem direito ao vencimento
do actual posto.
(por despacho de 31 de Mato de 1961)
Regimento

de inf an t ar i a nO 12

Furriel de infantaria o l° cabo Joaquim Augusto Cruz.
contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito ao vencimento do actual
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi talíci a
além dos Qo adros ".
(Por despacho

Aatalhão

de

innenennen

,l)

de Maio de 19fi1)

te rte in t ant ar i a

,,0

lq
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2°.sargento músico executante no instrumento "Bombo" o
furriel Gil da Ponte Viveiros contando a antiguidade
desde 31 de Maio de 1961, data a partir da qual tem
direito ao vencimento do actual posto.
(Por despacho de 14 de Junho de 1961)
2°. sargento corneteiro o furriel José da Glória Duarte
contando a antiguidade desde 30 de Abril de 1961, e
com direito ao vencimento do actual posto desde a mesma data. (por despacho de 1') de Jllnho de 1961)
Batalhão

de caçadores

nO 1

Furriel de infantaria o l°. cabo Manuel Mendes Mandeir(.
contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a
parti r da qual tem di rei to -ao vencimento do ac tual
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(por despacho de 14 de Junho de 1961)
Batalhão

de ~açadores

nO 5

Furriel co~et7iro o l°. cabo músico Luís Aguiar Camilo,
do ba~al~ao 1ndependente de infantaria nO 18. contando
a ant1gu1dade desde 5 de Maio de 1961. data a partir
da qual tem direito ao vencimento do actual posto
(por despacho de 19 de Maio de 1961)
Batalhão'

de caçadores

nO 6

Furriel de artilharia o l° cabo Angelo dos Santos Gabri
nho. do grupo de artilharia contra aeronaves 2. contan
do a antiguidade desde 5 de Maio de 1961. data a par
tir da qual tem direito ao vencimento do actual posto.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros".
(Por desr:acho

de

15 de Mato de 1961)

Altilharla
Fscola

Prática

de ar t i lhan

a

Furriéis de artilharia os lOs cabos Armando Ferreira
Rordonhos e Francisco António Ferra Silveirinha, ambos
do regimento de artilharia ligeira nO 1, contam a antiguidade desde 10 de Junho de 1961, data a partir da
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qual tem direito aos vencimentos do actual posto. Ven
cem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos
Qua4ros". (por despacho de 14 de Junho de 1961)
Furriéis de artilharia os lOs cabos Joaquim Duarte de
Jesus do regimento de artilharia ligeira nO 2, e Joa,
quim Costa ReiS Garcia, contando a antiguidade desde
5 de Maio de 1961, data a partir da qual têm direito
aos venêimentos do actual posto. Vencem pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por

despacho

de

15 de Maio de 1961)

Furriel de artilharia o l°. cabo Manuel Adelino Correia
Teigão, do regimento de artilharia ligeira nO 3, contando a antiguidade d~sde 10 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito ao vencimento do actual
'posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(por

despacho

Regimento

de

de arti

15 de Junho de 1961)
Iharia

I igei ra nO 1

Furriel de artilharia, o l° cabo Domingos Cordeiro. con
tando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos ?o novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi t aljci a
além dos Quadros".
(por despacho de 14 de Junho de 1961)
Furriel de artilharia, o l°. cabo Pedro José, Andrade de
Oliveira, contando a antiguidade desde 11 de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeáção vitalícia além dos Quadros".
(Por despacho de 14 de Junho de 1961)
Regimento

de arti

Ihari

a I igei ra nO 4

Furriel 2° meco radiomontador, o l°. cabo Eduardo Frias
Patriarca do regimento de infantaria nO 7 contando a
antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data' a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Po r de sp acho de 7 de Junho de 1961)
Furriel de artilharia o 1°. cabo Mclnue1 Rpj ras Rr,)rão
contando a antiguidade rlp,c;;r!e
5 elerA<'l:io de 1961, df\t~

3a Série
ORDEM no fXERr.ITn ~,o 17
******************************************************-

459

a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros",
(por despacho de 15 de Junho de 1961)

negimento

de a rt iIha ria pesada

nC 2.

Furriel de artilharia o l°. cabo Manuel Brardo da Silva.
do regimento de artilharia pesada n? 3, contando .a antiguidade desde 8 de Maio de 1961, data a part1r da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros". (por despacho de 15 de Junho de 1961)

Regimento

de arti Iharia de costa

Furriel de artilharia o l° cabo Aparício Lopes, contando
a antiguidade desde 24 de Maio de 1961, data a partir
da'qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros".
(Por despacho de 14 de Junho de 1961)

Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO 6

Furriel 2° meco radiomon tador. o 1° cabo Manuel Es t.eve.
da Escola Prática de Infantaria. contando a antiguidade
desde 5 de Maio de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Por desp açho de 7 de Junho de 1961)

Serviço

de Administração

~lilitar

2°s. sargentos do S.A.M. os furriéis Francisco Manuel de
Abreu Cunha, José Trigueiro Martins e Alberto Jorge
Fernandes Ribeiro Guimarães contando a antiguidade
desde 30 de Abril de 1961, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 5 de Junho de 1961)

..

Órgãos

de execução

Estabel ecimentos

dos serviços

ri Iitares

e outros

elementos:

3a Série
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Estabelecimentos
Centro

de Instrução

de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e Costa

2°. sargento de artilharia, o 2°. sargento graduado Fernando Ribeiro Martins, contando a antiguidade desde 14
de Outubro de 1960, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do actual posto.
(Despacho de Sua Exa.o Mini stro do Exérci to em 5 de Junho de 1961).
Diversos
Depósito

Geral

de Adidos

l°. sargento do Q.A.E., o 2°. sargento Álvaro Proença,
contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 14 de Junho de 1961)
,

Supranumerários

'

Infantaria
Regimento

de infantaria

nO B

l°. sargento de infantaria o 2° sargento José Garcia da
Bocha, contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
actual posto.
(por despacho de 5 de Junho de 1961)
Artilharia
Regimento

de artilharia

antiaérea

fixa

Furriel de artilharia o l° cabo António Clemente Júnior.
contando a antiguidade desde 24 de Maio de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do actual
posto. (por despacho de 14 de Junho de 1961)
Furriel de artilharia, o l° cabo Estêvão Joaquim da Sil
va, contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
actual posto.
(por despacho de 14 de Junho de 1961)

3a Série
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2°

sargento de artilharia:
furriel .João da Enca~açãlJ
Garrido. contando a antIguIdade desde 30 de AbrIl de
1961. data a par~ir da qual tem direito 80& vencimen
tos do actual po~to.
(Por despacho de 5 de Junho de 19fJl)
(l,

No Ultramar
33

RegIão

Militar

Furri ái s 2°s meco radiomontadores. os lOs cabo Ran l .Ior
ge Gonçalves Figueiredo. e Albino dos Santos t o'ra.
contando a antiguidade desde 5 de Maio ele 1961 dat
a partIr da qual têm direito aos vencimentos do actu I
posto. (por despacho de 2 de Junho de 1961)

aa.

Região

Militar

Furriel. de infantaria o furriel graduado José ac m t,o
Sevenno.
contando a antiguidade desde 7 de Maio de
1961. data a partir da q~al tem direito aos venc.imen
tos do actual posto.
(por despacho de 14 de Junho de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

Furriel de infantaria, o l°. cabo Helder Vilas RaCiais.
contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do actual
posto. (por despacho de 14 de Junho de 1961)
Comando Territorial

Independente

da GUIné

Furriel de artilharia o l°. cabo corneteiro Domingos Vicente Cardoso. contando a antiguidade desde 24 ne Maio
de 1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do actual posto
(Por despacho de 1ft de Junho de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriel graduado o l°. cabo Júlio Marreiros da Escola
Prática de Cavalaria. contando a anti~lidade desde 25
de Maio de 1961,. data a parti r da qual tem di rei to aos
vencimentos do novo posto, por ter embarcado para o
citado Comando onde vai servir em comissão militar
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voluntária nos termos da alínea b) do artO 3° do
creto 42937 de 22 de Abril de 1960.
(por despacho de :U de Maio de 1961)

VI - COLOCAÇOES
SA.IGNf(l3

De-

E TRANSFERENCIAS

00 Q.rAlID PEfMANEN1E

Armas e Serviços
Di recções e Chefi as dos Serviços
Na Dependência

do Ajudante

Di recção do Serviço

e Outros Orgãos
General

Pessoal

2° sargento de cavalaria João Augusto Nunes, da 4a Beiião Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Maio de 1961. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 14 de Junho de 1961)

Na Dependência
Chefia do Serviço

do Vice-Chefe
do Exército

do Estado Maior

de Reconhecimento

das Transmissões

2°. sargento de engenharia-transmissões Orlando Alberto
de Almeida do Estado Maior do Exército.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)

Escolas Práticas das Armas e serviços,
de instrução e unidades

centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

nO 8

2°. sargento de ~nfantaria, Maurício Carlos Augusto de
Carv~lho Corre1a, d~ 3a. Região Militar, devendo ser
cons1derado nesta s1tuação desde 17 de Maio de 1961.
Vence pela verba "Pessoal dos Quadros aprovados por
Lei.
(Por despacho de 8 de Junho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 13

3a. Série
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10. sargento de infantaria Avertino José Bernardo do Comando Territorial de S. Tomé e Príncipe. devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Maio de 1961.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros".
(por despacho de 8 de Junho de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 14

20• sargento do Q.A.E., Francisco Jacínto, do regimento
de artilharia ligeira na 2, por pedir.
(por despacho de 5 de Junho de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 16

20 sargento do serviço de saúde, Agostinho Joaquim Pereira ~a Cu?ha: d? 20 grupo de companhias de saúde, por
mot1~o d1sc1p~1nar. e o 20 sargento cornete1r Miguel
Pere1ra Nogue1ra do regimento de infantaria na 6.
(por despacho de 8 de Junho de 1961)
Batalhão

de·caçadores

na 10

20• sargento corneteiro Joaquim Rodrigues Val'rio J'n'
.
d'e an fant.ar-i
e
u 10r
do regimento
ant.ara a na 10.
(po r de sp acho de 8 de Junho de 1961)
Artilharia
Escola

Prática

de Arti Iharia

10. sargento de artilharia Victor Cardoso da Cruz, da 3a
Região Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Maio de 1961. por ter regressado do Comando Mili tar de Angola. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
Regimento

de artilharia

ligeira

nO 2

lO sargento do Q.A.E., Eugénio de Almeida Ramos, do regimento de infantaria na 14. por pedir e o 20 sargento
do Q.A.E .. Augusto Brites do Comando Territorial Inde
pendente da Guiné. leve ser considerado nesta situação
desde 9 de Maio de 1961, data em que embarcou de re
gresso li. Metrópole
Vence pela verbll "Pessoal de nome
ação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 8 de Junho de 1961)
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Regimento

de art i lhar i a I igei r a nO 4

20. sargento de artilharia. António Ramos Júnior da 3a.
Begião MilÍtar, devendo ser considerado nesta sÍtuaçpo
desde 15 de Maio de 1961. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Regimento

de artilharia

pesada

nO 1

1° sargento de artilharia. Manuel Martins Tr abuco da 3a.
Região Militar. devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Maio de 1961. flor ter revres sado do coman
do Mi li tar de An~ ola. Vence pela verba "Pes.so a I de
nomeação vita11c1a além dos Quadros'. Com destino ao
Centro de Instrução de Serviço de Material.
Furriel 2° meco electricista Valdemar Ferreira da Silva
do regimento de engenharia nO 1, com destino ao Centro
de Instrução de Serviço de Material.,
(por despacho de 1li. de Junho de 1961)
Cavai at i a
Escola

Prática

de Cavalalia

20s sargentos de cavalaria, António Miguel Tapum Martins
José Calmeiro, e José Gonçalves Godinho, todos do re
gimento de cavalaria nO 8.
(por despacho de 14 de J~U1hode 1961)
Regimento

de lancei

ros

AI!1

20 sargento 2° meco viat. rodas Manuel Messias Tavares.
do batalhão de caçadores n? 6, destina-se ao Centro de
Instrução Condutores Auto. 3.
(por despacho de 14 de Junho de 1961)
Regimento

de cavalaria

n° 3

20 sargento ferrador Joaquim Fernando da Silva. do regi
mento de artilharia nO 3
(Por despacho de 2 de Junho de 1961)
Engenharia

aa, Série
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de Engenharia

2°. sargento de engenharia
transmissões. Càndido Lopes
Antunes. do regimento de engenharia nO 1. com destino
ao batalhão de transmissões nO 3.

2°. sargento de engenharia - sapador Mário Din~z

do re

gimento de engenharia n? 1. por troca,
(por despacho de 14 de Junho de 1.961)

Regimento de engenharia

nO 1

2°, sargento de engenharia - sapador Orlando Manuel Oio

,0

Félix. da Fscola Prática de Engerularia. por troca_
(por despacho de 14 de Junho de 1961)

Serviço

de Administração

~il itar

1°. Grupo de Companhias de Administração

Militar

2° _sar~~to do Q.A. E •• Raul T'inoco Cavaleiro da 4a Pegi
eo Mlh~ar. Oeve ser considerado nesta situação desde
9 de MaIO de 1961 data em que embarcou de regresso à
Metrópole. Vence pela verba "Pessoal de naneação vita
lícia além dos Quadros'.

Orgãos de execução dos serviçps
Estabelecimentos
Distritos
Distrito
2° sargento do
gião Militar.
de 9 de Maio
a Metrópole.
talícia além
(por

e outros

el ementos:

Mi I itares

de Recrutamento
de Recrutamento

e Mobil ização

e MobilizlIÇão

nO 14

Q.A.E •. José Marques da Costa. da 4a Re
Deve ser considerado nesta situação des
de 1961 data em que embarcou de regresso
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi
dos QJadros".
despacho de 7 de Junho de 1961)

Est abel eclaen te s de Instrução
Centro rte Instrução

do serviço

de Material

l° sargento 1° artífice serralheiro Heliodoro Assis dos
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n.

Santos do regimento de infantaria n?
(por despacho de 5 de Junho de 1961)

Centro

de Instrução

de Operações

Especiais

,

l°. sargento de infantaria, António de Ol i vei ra e os2°s.
sargentos de infantaria, Modesto de Carvalho Magalhães
ambos do regimento de infantaria nO 13. José Narciso
Mira. do regimento de infantaria nO 3, José Joaquim
Lavajo. Manuel Augusto Bravo da Piedade. e Luís José
Alexandre Marques Pereira Rosa todos do regimento de
infantaria nO 14.
(por despacho de 14 de JW1ho de 1961)
2°s. sargentos de artilharia, João de Oliveira Santos da
Escola Prática de Artilharia, Lúcio de Jesus Ponte. do
regimento de artilharia ligeira nO 2. e Antero Sarmento
Gomes Oura. do grupo de artilharia contra aeronaves
nO 3. e o 2° sargento de engenharia Madail Dionísio
Cruz, do regimento de engenharia nO 2.
(por despacho de 14 de Junho de 1961.)

Centro Militar

de Educacão

Física

Equitação

2° sargento de cavalaria, José Ministro,
cavalaria n? 7.

Estabelecimentos
~ospital

e nesportos

do regimento de

Hospitalares

Mil itar de Doenças

Infecto-Contagiosas

2° sargento do serviço de saúde Carlos Manuel Lobinho do
Hospital Militar Regional nO 3.

Supranumerários
Secr e tar i a Geral da Defesa
2°

Nacional

s~rgento de cavalaria Jorge Nuno de Moura Leite. do
reg1mento de cavalaria nO 7.
(por despacho de 14 de Junho de 1961)

Cavalaria
Regimento

de I~ncei ros nO 2

aa
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2° sargento de cavalaria Jos.é Augusto Nunes. da 4~ Região
Militar. devendo ser cons1derado nesta s1tuaÇaO desde
9 de Maio de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nome a
ção vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de ,1) de Maio de 1961)

Engenhar

Ia

Grupo de Companhias

de Trem Auto

2°. sargento de artilharia João Avelino Pintn~ l ~o
baço. do regimento de ar t i lharia de cost.a, po
cr em
barcado para o Estado da lndia onde vai ~er~lr por lW
posição nas tropas de reforço a guarnição norma 1, J,
vendo ser considerado nesta situação desde 11 d ~I
de 1961. (por despacho de 31 de Maio de 1961)

Serviço de Saúde
1° Grupo de Companhias

de Saúde

Furrie~ do s7r~iço de saúde: Alberto Fernandes Júnior do
BOSp1 tal Mll1ta: Regional nO 2. por ter embarcado para
o Estado d~ l~d1a. onde vai servir nas tropas de refoI
ço a guarn1Çao normal. devendo ser considerado nestn
situação desde 11 de Maio de 1961.
(por despacho de 31 de Maio de 1961)

No U Ijrama r
3a

Região Mil itar

lts. sargentos de engenharia. Amadeu Ferreira Mendes, e
António Gomes. a~bos do regimento de engenharia nO 2,
devendo ser considerados nesta situação desde 5 de A
bril de 1961. por terem sido nomeados para servir 'em
comissão militar. nos termos da alínea b) do artO 30
do Decreto 42937 de 22 de Abril de 1960
~r
despacho de 24 de Mato de 1961}
l° sargento de engenhar~a. Fernando Pires Brito Camacho,
do Grupo de Companhias de Trem Auto, devendo ser consi.de
rado nesta situação desde 5 de Abril de 1961. por ter
sido nomeado para servir em comissão militar nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937 de 22 de
Abril de 1960.
(po r despacho de 4 de Junho de 1961)
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2°

sargento de artilharia Francisco António Pereira Ve
loso do regimento' de artilharia ligeira nO 2. por ter
embarcado para o Ultramar onde vai servir em comiss5o
militar voluntária. devendo ser considerado nesta si
tuação desde 24 de Maio de 19d1.
(por despacho de 31 de Maio de 1961)

2°. sargento de infantaria. Joaquim do Rosário Marques.
co batalhão de caçadores nO 8. por ter embarcado para
a 3a Região Militar onde vai servir em comissão mi1i
tar por imposição, devendo ser considerado nesta situ
ação desde 5 de Maio de 1961.
(Por despacho de 31 de Maio de 1961)

4a Região

~ilitar

2°s sargentos de infantaria, Manuel das Neves Bapoular
do regimento de infant~ria n? 15, Manuel Tomé rvledeiros
do Depósito Geral de Material de Guerra. Nicolau Manu
el da r~sta Pimentel Cabral do batalhão independente
de infantaria nO 18, e os 2°s sargentos do S.A.M .. Jo
sé Augusto de Oliveira Guedes. da Manutenção Militar e
Manuel de Azevedo Leandro, das Oficinas r~rais de Par
damento, por terem embarcado para a citada Região ond
vão servir em comissão militar por imposição, devendo
ser considerados nesta situação desde 29 de Abril de
1961.
(po r despacho de ?1 de Mato de 1961)
2°s. sargentos músicos João Marvanejo Branco, da F.scola
Prática de Infantaria. e António Pereira de Sousa. do
regimento de infantaria nO 16, devendo ser considerados
nesta situação desde 24 de Maio de 1961. por terem
sido nomeados para servir em comissão militar vo1untá
na.
(por despacho de 22 de Março de 1961)
2°. sargento músico Manuel Canelas da Encarnação, do re
gimento de infantaria nO 15. devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Maio de 1961, por ter sido
nomeado para servir em comissão militar por imposição.
(Por despacho de 3J de Maio de 1961)
2°s sargentos do S.A.M. Luis Pila de Campos das Oficinas
Gerais de 'ardamento e José Vitó Rodrigues da Manuten
ção Militar. e o furriel de infAntaria, José Maria To
var Machado, do regirrento de infantaria nO 1, por te
rem embarcado para o UltrAmar ondf' vã(l servir em co

aa. Sérte
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missão militar voluntária. devendo ser consideraio~
nes ta situação desde 5 de Maio de 1961.
(Por despacho de 31 de Maio de 1961)
2°s sargentos do S.A.M .. José de Fátima Zamite Soares do
I? Grupo de Companhias de Administração Mi Li.t ar e Si I
vino de Ol ive i ra da Manutenção Mi li t ar por tererr em
barcado para o Ultramar onde vão servir em t.,;ornissão
militar por imposição. devendo ser considerado~ nesta
situação desde 5 de Waio de 1961
(Por despacho de 31 de Maio de 1961)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

2°. sargento de artilharia. Ildeberto da Costa Pinto. do
regimento de artilharia antiaérea fixa, por ter embar
cado para o Ultranar onde vai servir em comissão ill·li
tar por imposição, devendo ser considerado nesta .itu
ação desde 10 de Maio de 1961.
(Por despacho de 31 de Maio de 1961)

•

2° sargento do S.A.M. Jaime de Almeida C..ornes.
do l0 Gru
po de Companhias de Administração Militar, por ter em
barcado para o UI tramar onde vai se rvi r em comissão
m~litar por imposição. devendo ser considerado ne~ta
s1tuação desde 10 de Fevereiro de 1961.
(Por despacho de 31 de Maio de 1961)
2°. sargento de infantaria José Joaquim Pires da Chefia
do Serviço de Beconhecimento das Transmiss0es e o 20
sargento de cavalaria José Albano Leitão, do regimento
de cavalaria nO 3. por terem embarcado para o Ultramar
onde vão servir em comissão mi li t.arvoluntária. deyen
do ser considerados nesta situação desde 25 de Maio de
1961. (Por despacho de 31 de Maio de 1961)
VII

-

CnHCURSOS. CURSOS

E

ESTAGIOS

A - Cu rso s
1 - Alterações

na Frequ@ncia

Abatidos ao quadro de aluno da Escola Cent.ral de Sargen .
tos, desde 6 de Junho de 1961, nos t.erroosdo artO 23°,
do Decreto 40423. de 6 de Dezembro de 1955. por terem

aa. S~ri e
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sido reprovados nos termos do artO 20° do mesmo Oecre
to, os seguintes militares.
Curso

A-2°

ano-Para

promoção

a oficial

do

a.s.s.t.

lOs. sargentos de infantaria, José António de Almeida do
regimento de infantaria nO 13, José Domingos Correia
Leitão, da Escola Prática de Infantaria, Ladislau da
Trindade Peres, do regimento de infantaria nO 4, e o
2° sargento de artilharia António Marques Mendes, da
Escola Prática de Artilharia.
Curso

B - 1° ano-Para
(Técn.

promoção a oficial
de Manut. )

do

a.S.M.

Sargento Ajudante
do Serviço de Material, Alberto dos
Santos Pereira, do Grupo de Companhias de Trem Auto.
Perderam a tolerância prevista no parágrafo único do
artO 8° do Decreto ~.423 de 6 de Dezembro de 1955.
2 - Averbamento

de curso'

e especial

idades

Frequentaram com aproveitamento e com as classificaçnes
que lhes vão indicadas o curso de Fotografia e cinema
que funcionou no Serviço Cartográfico do Exército de 7
de Março de 1961, a 20 de Maio de 1961 os seguintes
2°s. sargentos do batalhão de telegrafistas
Alavaro dos Santos Rosa
Bom (14,71)
Joaquim Manuel Prazeres Prezumido
Regular (12.6 )
Francisco Cláudio Mário Marques
Regular (12,4 )
B - Estágios
1 - Nomeação

de pessoal

Foram nomeados para frequentar o Estágio de fotografia e
cinema que teve início em 22 de Maio de 1961 no Servi·
ço Cartográfico do Exército onde foram mandados apre
sentar os 2°s sargentos Alvaro dos S~tos Rosa, Joa
quim Manuel dos Prazeres Prezumido e Francisco Cláudio
Mário Marques do batalhão de telegrafistas

1 - Rectificações

3a. Série
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Declara-se que os segundos sargentos de infantaria Antó
nio Augusto Ramejal Farinha. Carlos António dos Reis e
Diamantino Teixeira e o furriel Manuel Joaquim Carola
que embarcaram para a 3a Região Militar em reforço à
guarnição normal, pertencem ao regimento de infantaria
nO 14 e não como consta na O.E. nO 13
3a Série de 10
de Maio de 1961 pág. 274.
(por despacho de 7 de Junho de 1961)
Declara se que o 2°. sargento de artilharia João AnLunes
Pinheiro, referido na O. E. n? 13
3a Série de 10 de
Maio de 1961. pág. 301 foi colocado no:Pres idio Mi Ir
taro
Pertencia ao Quartel General do Comando Territorial 'n
dependente dos Açores e não ao Batalhão Independente
de Infantaria nO 18. o l° sargento de infantaria Luís,
de Medeiros Júnior. que pela O.E. nO 13
3a Série de
10 de Maio de 1961. pág. 283. foi promovido ao ae ual
posto e colocado no Batalhão Independente de Infant.a
ria n> 17. (por despacho tie 14 de Junho de 1961)
Declara-se que os furriéis João Maria de Almeida Fieuei
r~do, Manuel Batista Costa e Joaquim de OlIveira e
Sllva promovidos pela O E nO 14 de 20 de Maio de 1961
pág. 339 foram promovidos por distinção e a título
Póstumo. Os 2 primeiros fur ri z i s pertencem ao regi
mento de infantaria nO 10 e não à 3a Região Militar
como foi publicado na mesma O.F.
(por despacho de 1á de Junho de 1961)
Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação do 2°.
sargento do Q.A.E. Augusto Prites no Distrito de Re
crutamento e Mobilização nO 9 conforme consta na O.E
nO 15 - 3a. Série de 30 de Maio de 1961 pág 385.
(por despacho de 14 de Junho de 1961)
Declara-se que os sargentos que embarcaram para a 3a.
Região Militar em comissão militar pertcncí~ respec
tivamente
2°s sargentos de engenharia-sapadores José Maria da CDs
ta Bernardes ao Q. G. ria la Região Mil ita!',Manuel Fre
derico Batista ao (l G da extinta 4a Flegião MiJitar
2° sargento de engenharia ferroviário Joaquim Infante
Arronches ao regimento de engenharia nO 2, e o furriel
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de engenharia sapador Joaquim Pere~ra Par racho ao Q.G.
da 2a Região Militar
e não como consta na O E. n? 14
3a. Série de 20 de Maio de 1961. págs. 351 e 352.
(Por despacho

de 1L, de Junho

de 1961)

A promoção alO. sargento de infantaria do 2°. sargento
José Ribei ro Coelho a página 371 da O. E. n ? 15. onde
se le regimento de infantaria n? IS. deve ler-se regi
mento de infantaria n? 5.
Concurso para o posto de l° sargento da Arma de Artilha
ria
Rectificação
Que na O.F. nO 16
3a SérIe
de
10 de Junho de 1961 pág 435. n? 2 alínea a) onde se
le. dia 26 de Junho próximo. deve ler se. dia 26 tam
bém de Julho próximo
(Por despacho de 'lJ de Junho de 1961)
2 - Preterições
Declara se que se encontra preterido na promoção a furriel 2°. meco viat. rodas desde 5 de ~aio de 1961. por
motivo disciplinar. o l° cabo ajudante de mec viat.
rodas Sebastião José da Cerva Carlos Antunes do 2°
Grupo de Companhias de Saúde.
(por despacho de 14 de Junho de 196t)

3 - ~efo rnas
Oue sejam considerados na si tuação de desligados do ser
viço prevista na parte fi n al do ar t? 15° 00 Der •._
11°
18.104 de 31 de Dezembro de 1937. desde a data q e a
cada um se indica por terem sido julgados incapazes de
todo o serviço
l° sargento do OA.E
António Monteiro, da Hepartição de
Sargentos e Praças da ~recção
do Serviço de Pessoal.
desde 16 de Maio de 1Q61. 2° sargento do O A E. Alber
to r"arcos do Quartel General da la Heg i âo Militar.
desde 21 de Março de 1961. 2° sargento do O A E. Manu
el Hocrigues Terrinca do regimento de artilharia anti
aérea fixa. desde 25 de Abril de 1961. e o l0 cabo nO
2SO/61/Bd. Adelino lIuarte Mourinho. do regimento de
artilharia ligeira nv, 1
(Por despacho

dp 9 de .Iunho de t961,l

3a.

Série
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IX - nelTUARlfl
Maio 17 - ~J1orto em combate o 2° sargento
fantaria
Armando ~~onteiro Ferreira.

graduado

de

ln

lIvlaio 26
Sargento Ajudante de infantaria.
Manuel Inácio
de Oliveira
~elo do Patalhão
Independente
de Infanta
ria n? 18
Junho 3
2° sargento
do
do Regimento de Cavalaria

Q A.P'

Adelino

AntónIO Pizarro.

nO 7

g Ministro

do Exército

•
Mário Josf

Está

conforme.

Pereira

da Silva

.

BIBLIOTé.CA

DO EXERCtT()
(AJIltlj8 BlbUoteca do E. 'I. E..)

fl/~~2 0.13 j

•

MINISTtRIO

Ordem

DO EXtRCITO

do Exército
30 de Junho

Publica-se

ao Exército

de 1961

o seguinte:

I - JUSTiÇA

E nlSCIPLINA

Condeco rações

•

Ministério
do Exército
Repartição
do Gabinete
do Ministro
Por Portaria

de 26 de Maio de 1961

Manda o Governo da República Portuguesa. pelo Min1stro
do Fxército. condecorar com a 4a classe da Medalha de
Mérito Militar. nos termos do artO. 52° do Regulamen
to da Medalha Militar de 28 de Maio de 1946. o 2° sar
gento-ajudante do Exército Alemão. Alfons Clemens Ni
entit.
(Por despacho de 15 de Junho de 1961, de Sua Exa o
Ministro cio Exsrci to Mário Si lva. )
II - MUDANÇAS DE QUADRO
SAfGEN'IOS 00 QJADro PEItMNfl\1'JE
Quadro

da Arma de Infantaria
Regimento

de infantaria

nO. 3

O 2°. sargento do Quadro Complemento, ~'anllelFranci sco
Ribeiro Valentim. do regimento de infantaria nO, 16.
tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de Infanta-

3a. Série
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ria. porque encontrando se aprovado para este quadro
lhe competir o preenchimento de vaga. Fica graduado no
posto de 2° sargento vencendo como furriel. Conta a
antiguidade desde I de Maio de 1961. Deve ser convoca
do da d.i sporri.hi.Li.dade
. Vence pe la verba "Pe sso al de
nomeação vitalícia além dos Quadros".

Regimento

o

de infantaria

nO 16

furriel do quadro complemento, David do Carmo Silva,
tem passagem ao quadro permanente da arma de infanta
ria, porque encontrando-se aprovado para este qu~dr~
lhes competir o preenchimento de vaga. \~nta a ant1gu1dade desde 1 de Maio de 1961. Deve ser convocado da
disponibilidade. Vence pela verba "Pessoal dos quadros
aprovados por Lei".

Batalhão

o

nO 5

2°. sargento do quadro complemento, António Carvalho
Cruz, do regimento de infantaria nO 11, tem passagem
ao quadro permanente da Arma de Infantaria, porque encontrando-se aprovado para este quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. Fica graduado no posto de 2°
sargento vencendo como furriel. Conta a antiguidade
desde 1 de Maio de,196l. Deve ser convocado da disponibilidade. Vence pela verba "Pessoal dos quadros
aprovados por Lei".
.
(Por despacho de 23 de Junho de 1961)

Regimento

o

de infantaria

de caçadores

nO. 6

furriel do quadro complemento, Manuel Quarenta rv'oreira
t~m passagem ao quadro permanente da Arma de Infantar1a, porque encontrando-se aprovado para este quadro
lhe competiu o preenchimento de vaga. Cbnta a antiguidade desde 1 de Maio de 1961. Deve ser convocado da
disponibilidade. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de '23 de Junho de 1961)

8atal hão de caç ado res nO.

o

ij

furriel do quadro complenento , Lourenço José Pimentão,
do regimento de infantaria nO 16 tem passagem ao ~la
dro permanente da arma ~e infantaria porque encon

3a. Série
ORnE!~ 00 EXfRCITO N°. ia
477
~***********************************.*****.********.****
trando se aprovado para este quadro lhe competir o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 1 de
Maio de 1961. Deve ser convocado da disponibilidade.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos quadros".
(por despacho de 19 de Junho de 1961)
Sup ranumerár
Ouadro

i os

da Arma de Infantaria
Comando Territorial
do Estado

Indepe'ldente
da India

Os 2°s. sargentos do quadro complemento, Armando Mateu::;
Pereira e Arnaldo do Amaral André, têm passagem ao
quadro permanente da arma de infantaria, porque encontrando-se aprovados para este quadro lhes competiu o
preenchimento de vaga. Contam a antiguidade desde 1 de
Maio de 1961, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto~ Ficam graduados no posto de
2°. sargento vencendo corno furriel.
(por despacho de 16 de Junho de 1961)
Os furriéis do quadro complemento, Martinho Paredes de
Sousa, António dos Santos Martins, Joaquim Monteiro
Va1ente,Francisco dos Santos, Viriato C~mes Castro,
Lu ís Gonçalves de Abreu, Manuel António Vaz, Aquilino
Ramos da Costa e Manuel Joaquim da Posa, têm passagem
ao quadro permanente da arma de infantaria, porque encon~rando-se aprovados para este quadro lhes ter compet1do o preenchimento de vaga. Contam a antiguidade
desd~ 1 de Maio, data a partir da qual têm direito aos
venc1mentos do novo posto.
(por despacho de 16 de Junho de 1961)
Ouadro

da Arma de Cavalaria

Comando Territorial

Independente

da Ruiné
I

Os furriéis do quadro complemento, António José Velez
Mourinho. Edmundo dos Santos Pinto Tibério, Manuel
Constantino Mira Baioneta. Francisco José Borralho Ar
vana, têm passagem ~o quadro permsnent ..d.,arma-de ca
valaria. porque encontr~n~o se aprov~~os p~ra este ~la
dro Ll.es ter conpetido o preenchimento oe vaga. Cont.am
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a antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a partir
da qual têm direito ao!; vencimentos do novo posto.

Comando Territorial lndeaendent e
do Estado da India

o furriel

do Quadro de Complemento, Silvério José Falcão
Murta. tem passagem ao Quadro Permanente da Arma de
Cavalaria, porque encontrando-se aprovado para este
quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
antiguidade desde 5 de Maio de 1961. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)

II I - MUDANÇAS nE SITUAÇAO
SAJnNIDS

IX)

QJAIro PEEMANENrE

Ingresso nos Quadros
Quadro da Arma de Engenharia
Passaram a ser considerados nesta situação desde 24 de
Maio de 1961 os 2°s sargentos de engenharia Luciano
dos Santos Gonçalves, do Grupo de Companhias de Trem
Auto, Fernando da Costa Gomes, do Batalhão de Telegra
fistas, os 2°s sargentos de engenharia transmissões
Joaquim Gonçalves de Lima e Mário José de Freitas Ro
drigues ambos do Batalhão de Telegrafistas,
e o 2°
sargento de engenharia sapador, Adalberto Gil de AI·
meida Janeiro, da Escola Prática de Engenharia, por
terem regressado do Comando Territorial Independente
do Es tado da Indi a.

Ouadro de Amanuenses

do Exército

Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
de.1961, o 2° sarg~nto do Q.A.E., Manuel Joaquim Pere1ra da la Repart1ção do Estado Maior do Exército.
por ter regressado do Comando Territorial Independente
do Estado da India, onde serviu como destacado. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos
Quadros", (por despacho de 22 de Junho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio

aa.
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de 1961, o 2° sargento do Q.A.E. Manuel Lopes do regi
mento de infantaria nO 16 sua unidade mobilizadora,
por ter regressado do Comando Territorial Independente
do Estado da India onde serviu como destacado.
(por despacho de 22 de Junho de 1961)
üuadro

do Serviço

Ger,al

Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
de 1961. o 2° sargento corneteiro Armando José Raimundo do regimento de infantaria nO 16 sua unidaJe mobi
lizadora, por ter regressado do Comando Terr1torial
Independente do Fstado da India onde servil]como destacado. (Por despacho de 21 de Junho de 1961)
Passagem

à situação

Ouadro

de supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961. o l° sargento de i~fantaria, Alberto da Costa
Freitas, do regimento de artilharia pesada nO 2, por
ter sido nomeado para servir como reforço ~ guarnição
normal na Província de Angola. por imposição. Tem
como unidade incorporadora o regimento de infruntaria
nO. 16.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961. o 2° sargento Francisco Pires Von calsa
e os furriéis Manuel Palhinhas Beijoca e José Rosa Ne
ves, todos do regimento de i~fantaria nO 3, por terem
~barcado para a 3a Begião Militar onde vão servir por
1mposição em reforço a guarnição normal.
(por despacho de 22 de MatO de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho de 1961. os lOs sargentos de infantaria. António
da Silva Fravo. do batalhão de caçadores nO 10. Manuel
Leandro dos Feis. do regimento de infantaria nO 3.
Luj s Abrantes Vorais. do regimento de infantaria nO 2,
José Ribeiro Coelho. do regimento de infantaria nO 5.
terncomo unidade incorporadora o regimento de infanta
ria n> 2· José Januário Pires Cabeças dr) [)epó~itoDi s
ciplinar: tendo CO!'1() nnidade- incorporwior"l ()regimen to
de infantaria nO 14; José TAvares Afonso. do depósito
geral de matenal de guerra, Frederico Marques Lopes
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do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do F.xército.
têm como unidade incorporadora o regimento de infanta
ria nO 6, por terem' sido nomeados para servir por imposição como reforço à guarnição normal na Província
de Angola.
(Po r de sp acho de '22 de Junho de 1961)

Quadro

da Arma de Artilh~ria

Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de Maio
de 1961, o l° sargento de artilharia Arnaldo Augusto
Pereira do Colég~~ Militar, por ter sido nomeado para
servir por imposição como reforço à guarnição normal
na 'rovíncia de Angola. Tem como unidade incorporadora
o Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO. 3.
Passou a ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961, o 2° sargento de artilharia João Ratista Pires Cardoso do regimento de infantaria nO 3, por ter
embarcado para a 3a Região Militar onde vai servir por
imposição em reforço à guarnição normal.

Quadro

da Arma de Cavalaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961, os 2°s sargentos de cavalaria João José
Pereira, e António Correia Mateus do regimento de infantaria nO 3, por terem embarcado para a 3a Begião
Militar onde vão servir por imposição em reforço à guarnição normal.
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de Junho de 1961, o l° sargento de cavalaria ~amantino Gomes Matias Gravina, da Academia Militar, por ter sido
nomeado para servir por imposição como reforço à guarnição normal na Província de Angola. Tem como unidade
incorporadora o regimento de cavalaria nO 7.
(Por despacho

Ouadro

de 22·de

Junho

de 1961)

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961, o l° sargento de engenharia Frederico Carlos
Teixeira Morais, do regimento de engenharia n? 1, por
ter sido nomeado para servir. por imposição em reforço
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à guarnição normal na Província de Angola. Tem como
unidade incorporadora a Escola Prática de Engenharia.
(por despacho de 2'2 de .Iunho de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de Junho de 1961, o 10 sargento de engenharia César Augusto
Pires Bento, da Escola Prática de Fngenhar i a, por ter
sido nomeado para servir por imposição em reforço à
guarnição normal na Província de Angola. Tem como unidade incorporadora o regimento de engenharia na 1.
(por despacho de 22 de Junho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961, o 20 sargento Mário Augusto Cardoso
Matos, e os furriéis Aurélio Augusto Serigado, Joaquim .
Marques P~rrego, todos da Escola Prática de Engenharia,
e o furriel de engenharia transmissões, AntÓIlio ~~ário
Ribeiro Pinto, do regimento de infantaria na 3, por
terem embarcado para a 3a Begião Militar onde vão servir por imposição em reforço à guarnição normal.
(Por despacho de 22 de Maio de 1961)

Ou~dro do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961, o 20 sargento meco viat. rodas, António Martins ~lpalhão, da Escola Prática de Engenharia, por
ter sld~ r:omeado para servir por imposição em reforço
à puarn~çao normal na Província de Angola. Tem como
unldade lncorporadora o regimento de artilharia ligeira na 4.
(por despacho de 22 de Junho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho de 1961, os 2°s sargentos meco viat. rodas, João
José Parracho, da Escola Prática de Engenharia, tendo
como unidade incorporadora o regimento de engenharia
na 1, Francisco Madeira Clemente, do Grupo Divisionário de Carros de Combate, tendo como unidade incorporadora o regimento de infantaria na 6, Domingos Pucela
Vieira de Araújo e Silva, do 10 Grupo de Companhias de
Ad.inistração W,ilitar, tendo como unidade incorporadora o regimento de infantaria na 14, e o 20 sargento
meco radiomontador Clemente José Trindade Pisco, do
batalhão de caçadores na 8, tendo como unidade incorporadora o regimento de infantaria na 2, por terem sido nomeados para servir por imposição em reforço à gu-
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arnição normal na Província de Angola .
de 22 de Junho

. (Por despacho

Ingresso
Centro

de 1961)

nas Fi Ie iras
de Instrução

do Serviço

de Material

Passaram a ser considerados nesta situação desde 8 de
Junho de 1961, no posto de 2° sargento 2° meco viat.
~odas, contando a antiguidade desde 31 de Maio de 1961
os seguintes alunos do Instituto Técnico Militar dos
Pupilos do Exército: nO 6 Jerónimo Augusto Esteves
Pamplono, nO 63 José Maria Moreira da Costa Silva, nO.
64 Vasco Manuel da Silva Costa, nO 374 Eduardo de Oli
veira Rosado Guerreiro, por terem sido incorporados no
Exército, em cujas fileiras ingressam nos termos do
Decreto-Lei nO 37136 de 5 de Novembro de 1948 e despacho de Sua Exa. o Subsecretário do Estado do Exército
de 9 de Maio de 1952 e 30 de Junho de 1954. Passam a
vencer pela verba do "Pessoal dos Quadros aprovados
por Lei". os dois primeiros e pela verba '.'Pessoalde
naneação vitalícia além dos Quadros" os restantes.
(Por

Instituto

despacho

Técnico

de '14 de Junho

de 1961)

Mi I itar dos Pupilos

do EXp.fcito

Passou a ser considerado nesta situação desde 8 de Junho
de 1961, no posto de 2° sargento 2° meco viat. rodas,
contando a antiguidade desde 31 de Maio de 1961, o
aluno nO 231 Isaque de Jesus Carvalho Bamos do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército, por ter
sido incorporado no Exército, em cuj as fileiras ingressa nos termos do Decreto-Lei nO 37136 de 5 de Novembro de 1948 e despacho de Sua Exa. o Subsecretário
do Exército de 9 de Maio de 1952 e 30 de Junho de 1954.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos'Quadros" .
(Por despacho

Companhia

Divisionária

de 14 de Junho

de Manutenção

de 1961)

de Material

Passaram a ser considerados nesta situação desde 8 de
Junho de 1961, no posto de 2° sargento 20 meco vjat.
rodas, ~ontando a antiguidade desde 31 de Maio de 1961
os segu~n,tes al,unos n? 67.Manuel (',ornes
Rodrigues. ti~
390 Antólllo LUC1ano Alves Di z, nO 396 ~1anuel Podrigues

11.

~Grie

Gas:_:lar
dos Santos. na 338 José Alber-to da Silva i"guio
cha. do Instituto Técnico ~~ilitar dos Pupilos do Fxér
cito. por terem sido incorporados no Fxérci to em cUJas
fileiras ingressam nos termos do Dec. Lei na 37136 de
5 de Novembro de 1948 e despacho de Sua Exa. o SuLsecretário de Fstado do E'xército de 9 de ~~aio de 1952 e
30 de Junho de 1954. Passam a vencer pela verba do
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".

~scola Prática de ~ngenharia
Passaram a ser considerados nesta situação desde R de
Junho de 1961. no posto de 20 sargento 20 meco radio
montador contando a antiguidade desde 31 de MRio d~
1961. os seguintes alunos na 29) Armindo C,odinho Pe(I,·o
na 140 Alberto Oliveira de Magalhães Lacerda. do Ins
tituto Técnico ~~ilitar dos Pupilos do Exércitv. por
terem sido incorporados no Exército em cuj-as fileiras
ingressam nos termos do Decreto Lei na 37136 de S de
Novembro de 1948 e despach~ de Sua Exa. o Subsecretá
rio de ~stado do Fxército de 9 de Maio de 1952 e
de
.Junho de 1954 Passam a vencer pela verba "Pe::;soalde
nomeação vitalícia além dos quadros".

*

Regimento

rte Inf~ntalia

na 15

Passou a ser considerado nesta situação des~p 8 de
Junho de 1961. no posto de 20 sargento 20 meco r~dio
montador. contando a antiguidade desde 31 de MaJo ~e
1961. o aluno na 391 Manuel Camoesas Garção do Instl
tuto Técnico Militar dos Pupilos do Exército. por ter
sido incorporado no Exército. em cujas fileiras ln
gressa nos termos do Decreto nO 37136 de 5 de Novembro
de 1948 e despacho de Sua Exa o Subsecretário de Es
tado do f'xército. de 9 de Maio de 1952 e 30 de .Junho
de 1954. "ence pela verba "Pessoal de nomeação vltalí
cia além dos Quadros '.

Esco I a !A i I i tar fi ect romecàn i ca
Passaram a ser considerados nesta situação desde 8 de
.JUrul0de 1961. no posto de 2° sargento 2° mec .radiom~
os alunos na 146 AI fredo ~~anuel MonteJ ro Ratls:a. n
123 António ~1aria Viegas de Carva Ibo nO .184 J?ao A.l
berto Pinto Cabaços na 2R4. As~rúhal JulIo Freire Se
PÚlveda. no posto de furriel 2° mec e1ectr o aluno nO

6Q ui António Frazão (-ouvc i a, todos do Instituto Té
cnico Militar dos Pupilos do Exército, contando a an
tiguidade desde 31 de ~ aio de 1961, por terem sido in
corporados no "xérejto, em cuj as fileiras ingressam
nos termos do Decreto nO 37136 de 5 de NovemLro de
lQ4.8 e despacho de Sua Exa. o Subsecretário de Estado do Fxército de 9 de Maio de 1952 e 30 de .Iunho de
de 1954. Passam a vencer pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
Passaram a ser consideradoo nesta situação desde 8 de
Junho de 1961, no posto de 2° sargento 2° meco de instrumentos de precisão, os alunos do 32 Humber-to Fran
klim fenrique Moita, nO 330 Amílcar r~nçalves Friande
do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Fxército
contando a antiguidade desde 31 de Maio de 1961, por
terem sido incorporados no Exército, em cujas fileiras
ingressam nos termos do Decreto 37136 de 5 de Novembro
de 1948 e despacho de Sya Fxa. o Subesecretário de Estado do Exército de 9 de Maio de 1952 e 30 de Junho de
1954. Pa~sam a vencer pela verba "Pessoal dos quadros
aprovados por Lei".
(Po r de sp acho de 1ú de Junho de 1961)
Passaram a ser consirlerados nesta situação desde 16 de
de Junto de lQ61, 110S po st.os a seguir indicados os alu
nos Luís ~1iguel Vi e i 1"8 (.;aLinoem 2° sargen to 2° m c
radiomontador, ~~anuel rle Jesus Paço rosta em fur ra e l
2° meco electricista do nstitnto Técnico Militar dos
Pupilos do FX0rcito
contando a antjgujdadf' deRde 31
de Mai o de 1<)61 por terem sido i ucorpcr-ados no '}('r
cito em cujas f'i I.iras i.ngressen no ..t ImOS o T1ecreto
nO 3713C de 5 de Movtmbro d 1Q4P e espa 1.0 de
Fxa o sabs~ rc=,ti~ de s ad do 'xr.cito de <) d
io de 1t.
j
• unho de 1054. Venc m pel a ver
"P ssoal de norneaçi'io
vitahcia além dos Ouadros'.

"u3dro de ftm1nucnses do Exircilo
Passou a ser considerado nesta si tuação d sde 1S d .
de 1961. o 2° sargento do Q A.F. Mário ·odri u~s
Carvalho. do re['imento d infantaria nO 11
o
sido nomeado par a se rvi r por imposição
m re I'o .'
guarnição normal na Prov ínr ia r1 Anp:ola. T
c n
dade incorjJoradoI'c o regímen to rle in f antar; fi n? é.
(po r de sp acho rip. <)C) de .Iunho ri('; 19f1 1 I
I
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Práticas
das armas e serviços,
de instrução
e unidades:

centros

a
Regimento

de infantaria

nO

10. sargento de infantaria o 2°. sargento Manuel .Ioaquim
Pato, contando a'antiguidade desde 24 de ~aio de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
nov? posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação VIt aljcia além dos Quadros",
(por despacho de 16 de Junho de 1961)
Regimento

de rnfantaria

nO 4

l° sargento de infantaria, o 2° sargento Manuel Ferreira
Neto, do regimento de infantaria nO 7, contando a antiguidade desde 28 de ~,"aiode 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos qu
adros" (Por despacho de 11) de Junho de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 5

l° sargento de infantaria. o 2° sargento Abílio de Oliveira Tomás, contando a antiguidade desde 26 de Maio
de 1961, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos (hadros".
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 6

l° sargento de infantaria. o 20 sargento Joaquim Prízio,
00 Q.G. do Comando Territorial Independente dos Açores
contando a antiguidade desde 2? de ~,r.ai?
de 1961, data
a partir da qual t en ,:jj rei t.o flM; vpnClmentns ,00 no'.'o
posto. Vence pela verha ppssoa 1 dI" nnn,eilçiío "lt:'llíC1Fl
além dos (luadros
(po r de sp acho de 15 de J!J,nho de 1961)

4UG
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Regimento

de infant~ria

nO 7

Furriel do Serviço de Saúde. o l° cabo Alexandre Pinto.
contando a antiguidade desde 24 de ~'aio de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vital:ícia
além dos Quadros".
(Por despacho de'16 de Junho de 19f)1)
Pe~imento

de infantaria

n° 10

l°. sargento de infantaria. o 2° sargento Manuel Serejo,
da Academia Mili t ar , contando a antiguidade desde 28
de Maio de 1961, data a partir da qual tem direito aos
venéirrentos do novo pes t o. Vence pela ve rl-a "Pes soa l
de nomeação vi t al j cia além dos Quadros".
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Regimento

de in íant ar i a n°. 15

l°. sargento de infantaria. o 2°. sargento Fernando José
~arques da Carvalho Vilar. do Depósito Geral de Adidos
contando a antiguidade desde 10 de Maio de 1961. data
a partir da qual tem direi to aos venc irnen tos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeaçno vitalícia
além dos Quadros"
(Por despacho de 16 de Junho de 1961)
Ratalhão

de cac ader es nO

5

Furriel músico de 2a classe executante no instrumento
"Clarinete Sib". o l° caco João Fernando Santos Ferrei
ra, contando a an t igui.dade desde 24 de Maio de 1q61
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 12 de Junho de 1961)
sat al hão de caç ado res nO. ~
1° ~argento de infantaria. o 2° sargento Francisco len
raque s contando a antiguidade desde 2~ de ~~aio ele
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Venc-e pela ver-ba "Pessoal de nOlTlPIC'n0
vitah cia além dos Onad ros
••
(por despacho rip 15 de Jllnho rip 1961)
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Artilharia
Regimento

de arti Iharia pesada nO 3

Furriel de cavalaria, o 1°. cabo corneteiro, Joaquim António Batista Moedas. do regimento de infantaria nO Sr
contando a antiguidade desde 8 de Maio de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitahcia
além dos Quadros". Destina-se ao Centro de Instrução
Condução Auto nO 2.
(por despacho de 15 de Junho de 1961;

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

Furriéis de cavalaria, os lOs. cabos Joaquim Antnnio Ri
beiro Mata, Manuel António Soares. Manuel Joaquim da
Silva, Aurélio do Nascimen\o Calixto. contando a anti
guidade desde 5 de Maio de 1961. data a partIr da qual
têm direito aos vencimentos dos novos postos Vencem
pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos qu
adros".
(por despacho de 16 de Junho de t961)
Furriel de cavalaria. o l0 cabo Manuel António dos Ramos
Fernandes, contando a antiguidade desde 24 de Mp o de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos {).ladros".
(por despacho de 15 de JUnho de 1961)

Regimento

de lanceiros

nO 1

Furriéis de cavalaria. os lOs cabos Ramiro Trindade Carvalho. José Beja Martins, José Pimenta Gama. todos com
destino ao centro de instrução de condução auto nO 3.
contando a antiguidade desde 5 de Maio. de 1961, data a
partir da qual têm direito aos venCImento: d~ no~o
posto. Vencem pela verba "Pessoal de nomeaçaO vltallcia além dos Quadros'.
.
(por despacho de 16 de Mato de 1961)

Regimento
Furriéis de cavalaria

rlP

cavalaria

nO

3

o l0 cabo Joaquim de Deus Pereira
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e o la cabo clarim Mário Henriques Martins. contando a
antiguidade desde 24 de Maio de 1961. data a partir da
qual t~ djreito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos qu
adros".
(Por despacho de 1.5de Junho de 1961)
Regimento

de Cavai

ar l a nO 6

Furriel de cavalaria. o la. cabo Joaquim Silva Pinto.
contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Ouadros ",
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Regimento

de cavalaria

nO

7

Furriéis de cavalaria os las cabos Adriano Augusto Tadeu
e José Frois Ribeiro, contando a antigujda0e desde 5
de Maio de 1961. data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto Vencem pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Serviço

Mi I itar

de Administração

2° Grupo de Companhias

de Administração

Militar

Furriel do S.A.M. o 1°. cabo António Ramos Salvado, con
tando a antiguidade desde 10 de Junho de 1961. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos ~adros".
(por despacho de 16 de Junho de 1961)
Furriel do S.A.M. o 10 cabo Francisco Barata. contando a
anti~lidade desde 6 de Maio de 1961. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos CÀ!.
adros'. (por despacho de 15 de Junho de 1961)
~rgãos

de execução

dos serviços

Es tane l ec inen tu s r!jlit'1res
~stabel

ecimentos

de Instrllr.ãn

A outros

elementos

nRQEr.' no EXERCITO

3a. Série

N°

18

,489

*******.**************** •••************.****.~**********

Instituto

Técnico

t.'ilitar dos Pupilos

do Exército

l° sargento do Q.A.E .. o 2° sargento Francisco José Caro
valho. contando a antiguidade desde 25 de Abril de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 14 de Junho de 1961)

Centro de Instrução

de Pperaç6es

tspeciais

Furriel do Serviço de Saúde, o soldado da 5a C do Pa t ,
nO 2. da G.]\T. R., José Sanches Castilho. contando a an
tiguidade desde 24 de Maio de 1961, data a partir d'l
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Venre
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos (lu
adros". (por despacho de 16 de Junho de 1961)

suur anunerãr

ie s

..

Cavalaria
~rupo Pivisionário

de Carros

de Combate

l° sargento de cavalaria, o 2° sargento José Dias Jorge.
contando a antiguidade desde 24 de Mai c de ]961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
pos~o. (por despacho de 16 de Junho de 19(1)
Furriéis de cavalaria. os lOs cabos Luís de Jesus r~laç~
Victor Manuel Pereira da Guia. Mariano da Costa N1CO
lau Dias. Amílcar Teixeira. contando a antiguidade
desde 5 de Maio de 1961. data a partir da qual têm di
reito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Furriel de cavalaria. o l°. cabo Manuel António Remédios
Godinho, contando a antiguidade desde 8 de Maio de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)

No Ultramar
3a. Regi 30 Mi I i tar
10 sargento de infantl1ria, o 2° sargento Humberto Ages
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tinho Azevedo Castelo Branco, contando a antiguidade
desde 27 de Abril de 1961. Continua na disponibilidade.
(Por despacho de 15 de JlJJ1ho de 1961)
2° sargento 2° meco viat. rodas, o furriel José António
Gonçalves da Silva Moura, contando a antiguidade desde
30 de Abril de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 14 de Junho de 1961)
Furriel de cavalaria, o l°. cabo Gabriel de Jesus Magalhães Pascoal, contando a antiguidade desde 5 de Maio
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 15 de JlJJ1hode 1961)
Furriel do S.A.M'1 o l° cabo Geraldino Vicente, contando
a antiguidade desde 10 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)

aa.

Região

Militar

lOs. sargentos de infantaria, os 2°s. sargentos António
~as Grancho Carriço, Abel José Caramelo, e Manuel Matias, contando a antiguidade desde 26 de Mai~ de 1961.
data a partir da qual têm direito aos venClmentos do
novo posto.
(Por despacho de 16 de Junho de 1961)
Furriel de cavalaria, o l°. cabo José Maria Pedro Saldanha, contando a antiguidade desde 5 de Maio de 1961.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Por despacho de 15 de Junho de 1961)
Furriel de
contando
a partir
posto.

cavalaria o l°. cabo José Maurício Teixeira.
a antiguidade desde 24 de Maio de 1961 data
da qual tem direito aos vencimentos d~ novo
(por despacho de 1.5 de Junho de 1.961)

Furriel 2° meco viat. rodas, o 1°. cabe José Manuel Ternandes da Costa, contando a antiguidade desde 5 d~ ~a
io de 1961, data a partir da qual tem direito aos ven
cimentos do novo posto.
(por despacho de já de Junho de 1961)

3íl Série
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da Guiné

Furriel 2° meco viat. rodas. o furriel graduado Joaquim
.António de Ai res. contando a antiguidade desde 5 de
Maio de 1961. data a parti r da qual tem di rei to aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de X) de Junho de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Macall

l° sargento de infantaria. o 20 sargento Ivo Alvares da
Pocha. contando a antiguidade desde 24 de Maio up 1961
data a partir da qual tem direi to aos vencimentos dr
novo posto. (por despacho de 16 de Junho de 1961)
Furriel de cavalaria. o 1°. cabo Alvaro D Assunção ,Ia'
verde. contando a antiguidade desde 24 de Maió { 1961
data a partir da qual tem direi to aos venc.iment.os do
novo posto. (Por despacho de 15 de Junho de 19t> I
Furriel de cavalaria. o l0 cabo André dos Santos, contan
d? a antiguidade desde 5 de Maio de 1061. data' a par
tl.rda qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Comando TerritorIal

Independente

de Timor

l° sargento de infantaria. o 2° sargento Anselmo da ron
ceição Antunes. contando a antiguidade desde 25 de A
bril de 1961. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(po despacho de 15 de Junho de 1961)
F'urriéis de cavalaria. os lOs cabos António Fortes Ral
' gueira, e Manuel Figueiredo dI' Carvalho, contAndo a
antiguidade desde 5 de Maio de 1961, data a part ir da
qual tem direito aos venCImentos do novo posto
(Por despacho de 15 de Junho de 1961)

v
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e Serviços
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f
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Ministério
Di recções

e Chefias

do Exército

dos Serviços

la dep endenci a do Vicc-~hefe
Chefia

do ,erviço

e outros

orgãos

do Est~dn Maio!

de Reconhecimento

das Transmissões

2°s. sargentos de engenharia, Fernando da Costa Soares.
do batalhão de telegrafistas.
e Luciano dos Santos
Gonçalves. do Grupo de Companhias Trem Auto. devendo
serem considerados nesta situação desde 24 de Maio de
1961, por terem regressado do Comando Territorial ln
dependente do Estado da India. Vencem pela verba "Pes
soaI de nomeação vitalícia além dos Quadros' •
(por despacho de 16 de Junho de 1961)

Escolas

Práticas das armas e servicos,
de instrução e unidades

centros

ln fan t a r ia
Escola

Prática

de Infantaria

2° sargento músico de 2a classe executante no instrumento "Clarinete sib", António Pedro Correia, do batalhão
de caçadores n? 5.
(Por despacho de 19 de Junho de 1961)

negimento

de infantaria

nO 1

2° sargento de infantaria. Francisco Esteves, do Comando
Territorial Independente de Cabo Verde, devendo ser
considerado nesta situação desde 24 de Maio de 1961.
Vence pela verba dos "Quadros aprovados por Lei".
(po r de sp acho de 19 de Junho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 2

2° sarge~to do Q.A.E., Manuel Lopes, do regimento de in
fantana n? 16. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos C\.tanros"
(Po r despachn de 'X) de Junho de 1961)

Regimentn

~p

,~fgntarj~

nO ~
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2° sargento de infantaria. Júlio Alves Gomes. do Cornandu
Territorial Independente da Guiné. devendo ser consi
derado nesta situação desde 27 de Maio de 1961. Vence
pela verba "Pessoal dos Quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 2J de Junho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 10

l° sargento de infantaria, Armando de Brito da'42 Região
Militar. devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Maio de 1961. Vence pela verba "Pessoal rle· nornea
ção vitalícia além dos Quadros".
(por

despacho

Regimento

de 2J de Junho

de infantaria

de 1961)

nO 14

2°. sadrgentode infantaria. Adelino Ferreira Nery do Coman
od Territ orla
. 1 In d epen d ente d e S.Tomé e P'rínclpe,
d
i~v~ i9~er considerado nesta situação desde 17 de Mavados por\.ey~~ce pela verba "Pessoal dos quadros apro
(po r de sp acho de 2J de Junho

6atalhão

de caçadores

de 1961)

nO 8

2°. sargento corneteiro A
mento de infantaria n; 16~ando José Raimundo do regI(por

despacho

de

aJ de Junho de 1961)

Artilharia
Regimento

de artilharia

pesada nO 1

lOs. sargentos lOs. meco de v' t
Raúl Ferreira da Costa e J _1 a . la~artas e espeCIaIs,
Destinam-se ao Centro d .oao FranCISCO Sargento Lopes.
e lnstruç- d
. d
rial.
(por despacho de 7 de J aio dOserVIço e mate
!ln 10

Regimento

de artilharia

e

1961)

pesada nO 3

2° sargento de artilharia Jose'dos S

t Se
d
.
. 1
'-an os
rrano o Coman do T errItorIa Independente da Gu' , d
d
'd d'
lne, even o ser
conSI er~ o nesta sltuaç~o desde 5 de Junho de 1961
Com destIno ao Centro de Instruç-o d
J
•
° 2 . V ence pe 1a verb'a 'Pessoal de
a
e conL'utores auto
n
nomeaç-o 't l' .
além dos ()Iadros".
a VI a ICIa
(por despacho de 22 de Junho de 1961)

nRDEM no EXERCITO

494

N°. 1B

3a

Série

***************** •• **********************************,**

Engenharia
~scola

Prãtica

de Engenharia

2°. sargento de engenhar i a transmissões. Mário Jose de
Freitas Rodrigues. do batalhão de telegrafistas. de
vendo ser considerado nesta situação desde 24 de ~,~aio
de 1961. por ter regressado do Comando Territorial ln
dependente do Estado da lndia Vence pela verba "Pes
so al de nomeação vitalícia além dos Quadros". Este
sargento val com destino ao batalhão de transmiss;:;es
nv, 3.
.

Regimento

de engenharia

nO 2

2° sargento de engenharia transmissí)es Joaquim Conçal v I;;
de Lima. do batalhão de telegrafistas.
devendo seI
consi derado nes ta si tuação desde 24 de Maio de 1% 1
por,ter regressado do Comando Territorial lndependent
do Estado da Indi a Vence pela verba "Pessoal de nome
ação vitalícia além dos ().I adros , ,

Servico

de Material

Companhia

nivisionãria

de Manutenção

de Materi~1

lOs sargentos lOs meco de viat. rodas, Francisco F1isiá
rio Boque. do regimento de artilharia ligeira nO 3.
António da Conceição Cardoso do regimento de art.ilhflrla
ligeira nO 4. Elísio dos Beis Pesca do regimento de
artilharia pesada nO 3. llelanio José Gomes Segurado da
Escola Prática de Administração Militar.,José Pi be i ro
Pina do regimento de infant.aria n? 14, José Bodr igues
Pena da Escola Prática de Cavalaria e o 1~ sargento l0
meco de viat. lagartas e de especiais. João António da.
Costa, do regimento de cavalar] a n? 8.
(Por

Órgãos

despacho

de execução

de

7 de Junho de 1961)

dos serviços

Estabelecimentos

Militares

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução

e outros

el~mentos

de Operar.ões Especiais

!!~
,
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2°

argento de nfan taraa, António José Pereira, do bal
lhão d~ caçadores nO 1ú.
(por despacho de 'D de Junho de 1961)

DI versos
Agência

MilItar

2°. sargento de engenharia sapador Adalbe~to Gil Alr. ida
Janeiro, da Escola Prática de Engenhar i a d~YF ido ser
considerado nesta sItuação desd~ 24 de MaIO de Qb
por ter regressado do Comando Territorial Inde
ntf
do Estado da lndia. Vence pela verba "Pe SOJ1 d~ nom
ação vitalícia alem dos Quadros •
I

Secção MIl itar de Ministirlo

do Ultram

2° sargento do·Q.A.E. Joa~im Marques Lopes d Ieglffient~
de cavalaria nO 7.
•
(por despacho de 19 de Junho de 1.961)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de infantaria

n° 3

2°s sargentos de cavalaria António Correia Mateus e João
José Pereira da Escola Prática de Cavalaria, '2~ sar
gento de infantaria Francisco Pires Von Gilsa do Cen
tro de Inst.ruçgo de Condução Auto nO 3. 2° sarge ..v I..t
artilharia João Batista Pires Cardoso do regim nto d
artilharia antiaérea fixa, furriéis de infantaria Jos'
Rosa das Neves do regimento de infantaria nO 2, Manue
Palhinhas Beijoca do batalhão de caçadores nO 8. e o
furriel de engenharia transmissões António Mário R
bei~o Pinto da Cheret, por terem embarcado para a 3a
Região Militar onde vão servir por imposição em refor
Ç? a guarnição normal, devendo ser considerados nesta
SItuação desde 3 de Junho de 1961.
(por despacho de 22 de Junho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 7

2° sargento de infantaria, Armando de Me (l Rodrigues, do
Centro de Instrução Omdução Auto n? 2, por ter embar
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cado para a 3a Região Militar onde vai servir por im
posição em reforço a guarnição normal. devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Junho de 1961 •
. Regimento

de infantaria

nO 14

2°s. sargentos Júlio Pereira do regimento de infantaria
ne 5, José Fernandes Gonçalves do regimento de infantaria nO 13. Norberto de Amaral Azevedo do regimento
de infantaria nO 15. António Marques Ladeira da Direcção do Serviço de Pes~oal. por terem embarcado para a
3a Região Militar onde vão servir por imposição em reforço h guarnição normal, devendo ser considerados
nesta situação desde 15 de Junho de 1961.
(po r despacho de '21 de Junho de 1961)

No UI t rama r
3<1 Região

rililitar

2° sargento de infantaria. Joaquim Guerreiro Batista, do
regimento de infantaria n? 14. 2° sargento de cavalaria Joaquim Mendes Cartaxo Guerra, do regimento de
cavalaria nO 8. 2° sargento corneteiro Manuel Marques
tpdinho do regimento de infantaria nO 16, por terem
sido nomeados para servir por voluntariado, devendo
ser considerados nesta situação desde 3 de Junho de
1961.
(por despacho de 18 de Maio de 1.961)
Furriel de infantaria, Manuel Marques 1reodoro da Escola
Prática de Infantaria por ter embarcado para o U1tra
mar onde vai servir em comissão militar por imposiçÃO
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Junho de 1961.

VI - CONCURSOS, CUPSOS E ESTrGtOS
A - Cursos
Averbamento

da cursos

e especial

idades

Frequentaram con aproveitamento e com as class i f'i c« i)es
que lhes vão indicarlas o CUrS() rle 1° meco rle torre que
funci~nou na Compan j R Divis i onárin cl(' ~laml eoção de
Mater1al, de 2 de Novembro ele ]960 A 20 de Maio de

1961. os seguintes sargentos

Companhia

Divisionirla

-

de Manutença~.

d

t

e Ma erla

2°

sargento Manuel Vicez:~~ da Rosa Araujo
An tónio Que ij i.nhoAbelho
A estes sargentos deve ser averLado aquele curso.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
I.

I

g:~5

II

Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas o curso de l° mec d~ rada~, ~e
funcionou na Escola Mili tar El ect.romecãrri
ca de. 2 e
Novembro de 1960 a 20 de Maio de 1961, os ~p~lntes
sargentos
15 )
G.A.C.A. 3
2° sarg. Raul Arcanjo Teixeira
]r 6
R.A ..L. 2
"
r.
António José Inart.e
E.M.Elec."
José Jorge Pereira
r.,2
A estes sargentos deve ser averbado aquele curso.
(por despacho de 15 de Junho de 1961.)
Frequentaram com aproveit~ento e com as classi ficações
que lhes .vão indicadas o curso de l0 meco de preditor
~ central.S ~e tiro, que funcionou na Escola .1ilit ar
Electr~eClul1.ca de 2 de Novembro
de Mai o de 1961.
os segulntes sargentos

Grupo de artilharia

contra

aeronaves

nO 2

2° sargento Aniceto Venftncio Afonso
"
,"
Alberto Fernando Sousa Coutinho
A'estes sargentos deve ser averbado aquele curso.
(por despacho de 15 de Junho de 196t)
Frequentaram com aproveitamento e com as classificaç0es
que lhes vão indicadas o curso de l0 meco de instrumen~os de precisão. que funcionou no Instituto Técnico
Mllitar dos Pupilos do Exército, de 2 de Novembro de
1960 a 6 de Maio de 1961. os seguintes sargentos:

Escola MI I it~r Electromecânica
14

2° sargento Fernando l\eto Rosa

Companhi~

Oivisioniria

de Manutenção

de Material

2° sargento Victor Manuel de Sousa C. Fastos
A estes sargentos deve ser averbado aquele curso.
(Por despacho de 15 de Junho de 1961)

16,6

Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas o curso de l° mee. de Armas Li
geiras. que funcionou na Companhia Dinslonária de Manutenção de Material de 2 de Novembro 11e 1960, a 20 de
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Maio de 1961, os seguintes sargentos.
C. D.M.M., 2° sargento António Diogo G:mveia
12,59
E.P.J.,
2° sargento Aníbal Henriques Pires
12,43
A estes sargentos deve ser averbado aquele curso.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Frequentaram com aproveitamento e com as c lass i f'i caçães
que lhes vão ind1cadas o Curso de 1° meco de Armas Pe
sadas, que funcionou na Companhia Divisionária de Ma
nutenção de Material de 2 de Novembro de 1960 a 20 d
Maio de 1961, os se~intes sargentos

Companhia

Divlslonaria

de Manutenção

de Material

20 sargento Carlos Martins Coelho
14.20
20 sargento José Miguel Campon@s Canelo
1~,05
A estes sargentos deve ser averbado aquele curso.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Frequentaram com aproveitamento e Gom as classificaçnes
que lhes vão indicadas o curso de 2° meco de Armas
Ligeiras, que funcionou no regimento de artilharia pe
sada 1 (C.!.S.M.) de 3 de Outubro de 1960 a 3 de Junho
de 1961, os lOs cabos abaixo mencionados:

companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

l0 cabo nO 173/59. Joaquim Manuel Caiado de Carvalho
12.93
l0 cabo nO 172/59, Reinaldo de Sousa Brito da Concei
ção
12,90
10 cabo nO 96/59, Túlio de Almeida Carvalho
12,20
A estes cabos deve ser averbado este curso.
(por despacho de V de JlUlho de 1961)
Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas o curso de operadores
nO.
51-1-05 (máquinas de contabilidade), que funcionou na
I.B.M. Portuguesa de 1 de Maio de 1961 a 31 de Maio de
1961 os seguintes sargentos:

Chefia do Serviço Mecanográfico

do Exército

Sargento ajudante Inía. Eduardo Gouveia
9Q%
•
"
"Joaquim
Lúcio Mário Fernandes
85%
2° Grupo de companhias de Administração
Mil itar
l° cabo mi I? . Luís Teixeira Lino
78%
A estes sargentos deve ser averhlvlo aquel e curso.
(por despachn r/e 19 dI! Junho rll! 1961)
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Frequentaram
com aproveitamento
e com as c l as s r fic'1ç;:;es
que lhes vão indicadas
o curso de 2° mec, de Armas Pe
sadas, que funcionou no regimento de artilharia
pesada
nO 1 (C.r.S.~~.)
de 3 de Outubro de 1960 a 3 de Junho
de 1961, os lOs cabos abaixo mencionados.

Regimento

de arti

l° cabo nO 572/59 António

Regimento
l° cabo nO 330/Rd.

Regimento

de artilharia
António

ligeira

Francisco

de artilharia

1° cabo n? 174/Bd, João Pais

Escola

I igei r a nO 2

Iharia

Augusto Coelho Nunes

Prática

Rendeiro

ligeira

13.11

nO 4

Madaleno

13,60

de Artilharia

1° cabo nO 236/Rd. António da Costa
A estes cabos deve ser averbado este curso.
(por despacho de ID de Junho de 1961)
AI terações

12.07

nO 3

11,1)

na Freouência

Abatido s ao qua d ro de alunos• da Escola Central
de Saro
:e)ndtos, desde 6 de Junho de 1961 nos termos da alínea
por ot artO 230 do Dec. ~423.
de .6 de Dezemb ro d e 1955
decreterem re~r?vado
nos termos do artO 20° do mesmo
o. os mlllta res a segulr.. menClona d os.

Cu r so A-1
l°sarg.
ii
\
""

ti"
""
""

".,
"
""

"

1t
1t

1.1

11"

"

I,

,,"
II"

"
"

II

"
II

Curso

°

Ano- P ara promoção

a Oficial

do Q.S.G E.

-lnfa~'
"
••
ianue 1 d e Ascenção Ferrelra.
Lopes. d a E ...P I
Amadeu de Sousa, do Reg. lnfa. nO. 3
"Alberto
de Sousa ""
""
4
"-Abel
Martinho Teixeira Montenegro. do R. I. 6
II
-José Coelho Tavares Ferreira,
do Reg. I.n06
".João
Maria Maduro, do Reg. de lnfa. n>. 7
"Casimiro
Parroso Pereira.
do Reg. Iní.
8
"H' - enrl.que Hi. ld egar do Rosa.
V1"
11
IV
"Cãndido
de Sousa Moura portugal,
do R. I. 4
11
Marino Nunes. do Regimento de lnfa. n? 15
"-Cristóvão
António vi ei ra Arrochela Lobo, do
Arta. Francisco
de Oliveira
Cardoso, do R.A.L. 4
".Manuel
lVarques Fidalgo, do R.A.P .. 3
Emídio Barriga de Agua, da Esc. Md. Flectrom'
-Fnga Acácio Auausto Caetano, da E, P.E.
o
II
Augusto Pereira
tv'arques, d a
II
Carlos Fernando de Campos: do Reg. de Fnga.2

n.c. $'"

1f

B"l~

Ano-Para

rromnção

fi

Oficilll

ri! Il..S.M,·( acn.jíanut
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Sarg-Ajud.- António Maria Geraldes. do Beg. de Inf. nO 2
"
Alcino Joaquim Correia, ""
""
"14
"
Joaquim Matos Guedelho,
" "A.ta. Lig"
1
"
José Faustino da Costa,"
R. A. C.
"
Al1tónio Teodósio, do Dep. Ger. Mat . de fuga.
l°.Sargento José Ribeiro Pina, do Reg. de Infa. nO 14
"
Francisco Elisiário Baque, do R.A.L. n? 3
"António
da Conceição Cardoso, do "
4
"
Baul António Ferreira da Costa, do B.A.P. 1
"
João Francisco Sargento Lopes,"
"
"
"
Elísio dos' Reis Pesca,
""
3
"
José Rodrigues Pena, .da Esc. Prát. de Cavar
"
João António da Costa, do Reg. de Cava. nO 8
"
Francisco de Morais Assis,"
""
"
"
Henrique Frederico Perei ra, da C. Di.v. de M. Mat ,
"
José Luís Fragata, do Grupo de Comp. de Trem Auto
"
Helfulio José Gomes Segurado, da
E.P.A.M.
3 - Terminaram

o curso

e Estágio

Publica-se a lista geral dos alunos do Instituto Técnico
Militar dos Pupilos do Exército que terminaram o curso
e o estágio a que alude a última parte do artO 6° do
De~.Lei 37136 de 5 de Novembro de 1948 em 31 de Maio
de 1961, e que são incorporados nas fileiras do Exército nos termos do ar tO 1° do mesmo Decreto-LeiCurso Geral
N? Ordem
1
2
3
4
5
6
7

do Comsrcio

e Preparatório

para

o Curso

(CI assi.

Nomes

-

Fernando Augusto de Aragão Jorge de Carvalho
António Joaquim Filipe Barreto
João Manuel Pires Ferreira Rodrigues
Fdgar Boi de Mascarenhas Faustino
António José Freixo Curado
José Gil de Matos
Luís Lopes Barreiros
R - Cfuldido Pedro da Silva Tavares
9 - Rui Manuel Valente da Ascenção Campos
nur so de Ser r al har i a e r,lec~nicR

1
2

Mé~io

11,75
11,70
11,65
11, 55

11,20
11,15
11,15
11,00
10,45

de ~.utomóveis

Jerónimo August.o Est.eves Pamplona
José Maria Mor-e'i
ra da Costa e Silva

)

14,25
13.,.20

Série
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3
4
5
6
7
8
9

- Manuel Gomes Rodrigues
- António Luciano Alves Diz
- Isaque de Jesus Carvalho Ramos
- Vasco Manuel da Silva COsta
- Eduardo de Oliveira Rosado Guerreiro
- Manuel Rodrigues Gaspar dos Santos
- José Alberto da Silva Aguincha

Curso de Montador
,

Electricista
1

11,75 .

1 - Ma~lUe1 de Jesus Baço Costa
2 - Ru1 António Frazão Gouveia

Curso de Montador

Electricista

11,65

e Radiomontador
13,00
12,75
12,45
12,25
11,75
11,70
11,45
11,00

1 - Armindo Godinho Pedro
Alf:e~o Manuel Martins Baptista
4 _ ~:on1o Maria Viegas de Carvalho
5 _
Alber~o ~into Cabaços
6 ~, rItoOh vea ra Magalhães Lacerda
- lVIanue C
~
7 - L'
,amoêsas Garçao
e _ A~ds,M1guel Vieira Sabino
~bal Júlio Freire Sepúlveda

~ =

A~b~

Curso de nptica

e Flectromecânica

~ - Humberto Franklin Henriques Moi ta
- Amílcar Gonçalves Friande

VII

13,20
13,10
13,00
13,00
12,85
12,50
12,15

de Precisão
14,40
12,65

- DECLARAÇOES

1 - Inval idez
Que, no ~ário do Governo nO 146 - 2a Série - de 23 de
~unho.àe 1961, foram publicadas as pensões anuais de
1nva11dez. estando já deduzidas de desconto a que se
refere o artO 130 do Decreto-Lei 36610, de 24 de Novembro de J947. rectificado pelo artO 11° do Oecreto-Lei nO 39843. de 7 de Outubro de 1954, concedidas às
praç.as a seguir mencionadas, pelo que dev~ ser abatidas aos efectivos das suas unidades no d1a 1 de Julho
de 1961. desoe quando passa~ a ser pagas pela Ca~xa
Ger~l de Aposentações e ficam sujeitas fi toclas as d isposlç;:;esreguladoras dos militares refor.Tnlidos'
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Regimento

do infantaria

nO 7

Soldado nO 566/60 Joaquim Pinto Osório

Pegimento

d~ cavalnria

1.34~~00

n° 5

Soldado n? 11l/59 Jaime Pereira Henr iques

Regimento

de c~valaria

Soldado nO 81/59 João Coelho Catela

Fscola Prãtica

1.032$00

nO 8
86~r.00

~e Engenharia

l° cabo mplP nO 160/59-Carlos Alberto Veloso Rodrigues
3.096$00

Batalhão

de talegrafist~s

Soldado nO 167/59-Francisco

~~anuel Violas

864!00

2 - Preterições
Deixam de estar preteridos na promoção ao posto de
furriel de infantaria os lOs cabos José Leitão Sombreireiro e Luís podrigues Gouveia, ambos da Escola
Prática de Infantaria, por o auto que tinham pendente
ter sido mandado arquivar sem procedimento.
(Por despacho

de 2J de Junho

de 1961)

neixou de estar preterido na promoç80 a furriel do Q.P.
de infantaria, desde 7 de Maio de 1961, o l° cabo José
Jacinto Severino, da 4a Região Militar.
(Por despacho

de 17 de Junho

de 1961)

3 - Rectificações
Que, seja recti&icada a pensão de reforrna, publicada na
O.E. nO 9 de 30 de Março de 1961, pág. 189/190, relativa ao 2° sargento do Q.A.E. José de r,~atosRaimundo,
da Fsco la Prática de Infantaria, para Esc. 25.080$00.
(po r desp acho de 28 de Junho

de 1961)

l)eclara se que se chama José Manuel dos Santos Duarte, e
não José dos Santos Duarte, o furriel músico executan
te no instrumento de "Pombo'. do regimen to de infanta
ria nO 16, promovido ao actual posto pela O.E. nO 15,
de 30 de Maio de 1961
3a Série
pág. 373.
(por

despacho

de

2') de Junho de .1961)

Oeclara-se que o 2° sargento
rei ra da Cunha foi colocado
dos e não no Secr-et ar i ado
como consta da O.F nO 14
1961 , pág. 348.
(Por despacho de 21

de artilharia Granger Pe
no [)epósito Geral de AdiGe ra l da Defesa Nacional
3, ~érje de 20 de Maio de
de .lurdv: de 1961)
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Declara se ser 10 sargento
do O.A. E. e não 2° sargento
Francisco Carvalho Júnior,
do Campo de Inst.ruç.;o ~hli,
Lar de Santa ~~argarida. conforme foi publicado na O. E.
nO IS . 3a Série de 20 de Maio de 1961 . pág. 415.
neclara se que pertencem ao Regimento de infantari~
nO 4
e não ao RegImento de infantaria
na 1 (como foi publicado na O. E. na 15 de 3 de ~~aio de 1961, pág. LI'))). os
2°s sargentos
José de Oliveira
Canelas.
OrlandJ posa
das Neves e Fernando Brito Ramos.
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
se que o furriel
meco viat.
rodas José Si l vei r=
ao actual posto pela O. E. n? 16 de 11 J
de. Junho de 1961 . '!:li S~r-l e -"'pH~
éen a
ant
guldade desde 11 de Nla10 ue 1901 t.. 1 II L01l\0consta na
mesma O.E.

Declara

Prurn promovido

.!~,

,I

•

4 - R'lfo rruas
()ud no dia

1 de Julho de 1961. transitam
para a situação
Cai reforma. passando a ser pap-os das suas pensões pela
8lxa C
.
Di'.
eral de Aposentações,
confonne vem publicado no
IQano do 0:rerno
na H6 . 2a Sé:ie de 23 d~ Junho_de
.61, os m111tares a segu1r menc10nados. CUJa pensaO
anual a cada um se indica.
estando já deduzidas do desConto a que se refere o artO 13° do Dec. Lei 36610, de
24 Je Noveml; ro de 1947, recti ficada
pelo ar t? 11° do
Dec.-Lel na 39843. de 7 de Outubro de 1954.

~egimento
lo . .'arg.

nO 1

rte infantaria

O. A. F. Ernan i Manuel ~'elo de Oliveira

Regimento

~e infantaria

nO 12

1° Sarg ..
AILerto Pinto de Sousa
Sarg. Q.A.E. António Luís r~nçalves

]0

19. 81211>'CD

i 5.684$00
23. 520$00

de caç auur es nO 5
17. 448$CX)
,_ Sarg. mús i co ..Oiamantino de Alme i da
l0
1at91hão do c ae ado r es nt' ln
24. 1441Soo
Sarg. -Q.A. f:. -Domingos Preto
o·
Regimento rte artilharia
ligeira
n° 3

<)0

1

,

B?talhão

"arg •. (1. A. E. Nanuel

de Oli verra

Sebo r.ro

17.952$00
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Quartel

General

do Governo

Mi I i tar

de li sboa

2°.sarg. do Q.A.E. Augusto Pina
10.sarg. do Q.A.E. - Adamastor de Morais
Mendonça
Quartel

General
r,enerClI

Grupo "IIfPanh

24.756$00
i as de Saúde

'2°.sarg.Q.A.E.-José Gil
Hospital

19.692$00

Militar

Regional

nO

10.sarg.Q.A.E.-Justino António Sampaio
Hospi tal

Mi I i tar

Regional

21.660$00
nO 3

20.sarg.Ehfer.- Manuel Francisco Esteves
Di recção

24.756$00

da 2a. Regi ão Mi I i tar

10. sarg.Q.A.E.-Manuel José
2°.

24.756$00

da 1a. Regi ãe Mi I i tar

10.sarg.Q.A.E.-r~aldino Teófilo Pinheiro
Quartel

22.512$00

19.128$00

da Arma de Cavalaria

2o.sarg.Q.A.E.-António Augusto Martins

21.384$00

Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, pr~vista na parte fiBBl do artO 15° do Dec-Lei
nO 28.404, de 31 de Dezembro de 1937, desde a data que
a cada um se indica por terem sido julgados incapazes
de todo o serviço.
Chefia

do Serviço

Mecanográfico

do Exército

20 sargento de infa. -Joaquim Duarte, dfsde 23 de Maio de
1961Regimento

de infantaria

nO 14

2° sargento de infa.-Augusto Torres de Matos, desde 9 de
Maio de 1961.
Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lei
nO 28404, de 31 de Dezembro de 1937, desde a data que
a cada um se indica, os dois primeiros por terem sido
julgados incapazes do serviço activo e os dois últimos
por terem sido julgados incapazes de todo o serviço
militar.
Regimento

de infantaria

nO 16

l° sargento do Q.A.E. Manuel Piteira Segurado desde 3 de
Abril de 1961l° sargento músico Ismael Sarmago de Carvalho desde 1
de Maio-de 1961Batalhão

de tel egrafistas

2° sargento do Q.A.E. António de
de Maio de 1961.
RegImento

de infant~ria

ousa Coelho desde 19
nO 6

2° sargento do Q.A.E. Francisco Antónif) 11f)nr1'
ies
de 2 de Junho de 1961

,

des-

aa, Série
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- OBITUÁRIO

Junho, 10; furriel João Ricardo Afonso ~c ~
infantaria de Luanda.
(Por despacho

de 16 de Junho

de 1;.

o Ministro do Exél

Mário José

Pereira

da

u

Está conforme.

"'

O Ajudante-General.

"l

,~

1
.

jJ..

k;t

~'V?':,.-,~J
"

/í',,1';

I

"

..

BIBLIOTECA
CA"uP

DO EXERCITO

"o E. M. L)

~_a ~o 'Y'3S
MINISTtRIO

Ordem

DO EXtRClTO

do Exército
10 de Julho

Publica-se

ao Exército

de 1961

o seguinte:

I - .. PORTARI

A

Manda o Governo da Pepéb lica Portuguesa, pelo Mimstério
do Exército, publicar as listas de antiguidade'dos lOs
dargen tos das di feren tes armas e' serviços do Exérci to
a Guarda Nacional Republicana e Guarda Fiscal, nos
Jermos da alínea a) do artO 6° do Decreto nO 40.423.
e 6 de Dezembro de 1955.
Ministério do Exército. 12 de Junho de 1961 . O Minlstro
do Exército. Mário José Pereira da Silva.
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I I - MUDANÇAS DE

Quadro

GUAO~O

da Armn ue Infantaria
Comando

TErritorial
Independente
do Estado ua India

o 2°

sargento do quadro complemento supranumerário. José
Cabrita das Neves, tem passagem ao quadro permanente,
da arma de infantaria, porque encontrando-se aprovado
para este quadro lhe ter competido o preenchimento de
vaga. Fica graduado no posto de 2° sargento .vencendo
como fur-r.i
e l, Conta a antiguidade desde 1 de [ai o de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 23 de Junho de t9()1)

Regimento

o

nr 12

furriel do quadro complemento .1os6 Anes Dias Gomes,
tem passagem ao quadro permanente da arma de infanta
ria. porque encontrando se aprovado para este quadro
lhe ter competido o preenchimslto de vaga. Conta a an
tiguidade desde 1 de Mai o de 1961. Deve ser convocado
da situação de disponibilidade. Vence pela verba "Pes
soal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de t de Julho de 1.961)

Guadro

da Ar~a da Arti Iharia

Regimento

o

de infantaria

de artilharia

I igeira nO 1

furriel do quadro complemento, Manue l Joaquim Fo lgoa ,
do regimento de artilharia ligeira nO 3. tem passagem
ao quadro permanente da arma de artilhari a. porque en
contrando se aprovado para este quadro lhe compet1u o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 24 de
Maio de 1961. Deve ser convocado da disponibilidade.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia alpm
dos quadros".

I II - MUDANÇAS

qE SITUAÇAO

SAInN10S 00 Ç{JAI:ro pm,1ANFNfE
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Ingresso

nos nuadros

Quadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 24 de
Maio de 1961, o 1° sargento de infantaria José Armi.ndo
Damião Bettencourt Perestrelo, do regimento de infantaria nO 5. e o furriel ~elestino Tobias Moedas, do
regimento de infantaria nO 3, por terem regressado do
Comando Territorial Independente do Estado da India,
onde se encontravam nas tropas de reforço à -guarnição
normal ,

(por despacho

de :J) de Junho

Quadro de Amanuenses

de 1961)

do Exército

Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio _.
de 1961, o l° sargento do Q.A.E., José Rodrigues de
Lima do regimento ~e infantaria nO 16, por ter regressado do Comando Territorial Independente do Estado da
India, como destacado.
(por despacho de 24 de Junho de 1961)

à situação

Passagem
Quadro

de disponibil idade

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 1 de Abril
de 1961. o 2° sargento Oavid da Silva Machado, da 3a
Ref"ião Mi 1itar.
(por

despacho

de

1 de Julho

de 1961)

Quadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 7 de Fevereiro de 1959. o 2° sargento Joaquim de Castro r..onçalves, do regimento de artilharia antiaérea f1xa
(Por despacho de 5 de Julho de 1961)

üuadro

do Serviço

de Materi ai

Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
de 1961. o 20 sargento 2° meco de viat. lagartas e es
peciais, António Fernandes posa da Omha. da 4a Região
~iIi t ar ,
(po r despncn» de C) de Jllnho de 1961)

Passagem

s Tropas

I icenelAdas
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Ouadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 14 de Mar
ço de 1961. o 2° sargento Joaquim Nunes da 4a Região
Militar. (por despacho de i de Julho de 1961.)
Passou a ser considerado nesta situação desde 20 de lar
ço de 1961, o 2° sargento Camilo da Costa, do Comando
Territorial Independente do Estado da Indi,a,
(por despacho de 3 de JJ1.lho de 1961)

Passagem

a sItuação

de supranumerãrios
I

Quadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser considerados ne ta ituação desde 28 de
. Maio de 1961. os 1°~ sarGentos de infantaria, Francis
co Arnaldo Gaspar
R l VtSI do Centro de Instrução de
Sargentos Milicianos de Infantaria. Tem como unidade
incorporadora o regimento de infantaria nO I, Joaquim
Santana Faleiro, do regimento de infantaria nO 3, tem
como unidade incorporadora o regimento de infantaria
nO 10. e Jorge Duarte do batalhão de infantaria nO 5;
tem como unidad~ incorporadora o r~ento
de infanta
ria nO 14, por terem sido nomeados para servirem p~r
imposição em reforço à guarnição1normal na Provínc1a
de Angola.
(por despacho de l) de Junho de 19(1)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho de 1961. os lOs sargentos de infantaria José
Alexandre Júnior do regimento de infantaria N. 7 r Ed
mundo Tavares Belo Lobão Ferreira, do regimento de in
fantaria nO 14. e Firmino Aires do batalhão de caçadores nO 10, tendo tidos como unidade incorporadora o
regimento de infantaria nO 7. por terem sido nomeados
para servir por imposição em reforço à guarnição nor
mal na Província de Angola.
(por despacho de 26 de Junho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 20 de .Junho de 1961. o l° sargento de infantaria Joaquim Br i
zio, do Comando Terri torial Independente dos Açores,
tendo como unidade incorporadora o regimento de infan
taria nO 6, por ter sido nomead~ para 5~rvjr por imposição em reforço e guarnição norma] na Província
de An801a. (por despacho de :V de Junho de 1961)
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 25 d
Junho de 1961, 0$ lOs sargentos de infantaria. Manuel
~rmezim, do Centro de In·trução de Operações EspeCl
aIS, tendo como unidade incorporadora o Batalhão de
caçadores nO 8. e Joaqui~ Jo.é de Oliveira do regimen
to de infantaria nO 7, tendo como unidade incorporado
ra o Batalhão de caçadores nO 9, por terem sido nomea
dos para servir por imposição em reforço à guarniç~o
normal na Província da Guiné.
(por despacho de 4 de Julho de 1961)
.
Passaram a ser consIderados nesta situação desde 28 de
Maio de 1961. os 20s sargentos de infantaria Belmi ro
Augusto Martins, \1anuel de Jesus Guedes. e os furriéis
Francisco Prata Fialho, José Vieira de Sousa, José Se
medo Louro. José da Silva Nogueira, todos da Escola
Prática de Infantaria. 2°s sargentos António Augusto
Cesar Mesquita. franClSCO dos Santos Pires. Antónic
Pereira Monteiro, Jo' 'juim da Silva Machado. e os fur
riéis José Luís de Bastos, e Ântónio Abel ApolinárlL
Castanheira. todos do regimento de in·fantaria n? 5,
2°s argentos Alberto Oucraz e Carmo e Joaquim Garraio
Pires. furriéis Francisco Pintado Carola e IX>mingos
Rico Lanpreia, todos do regimento de infantaria nO 10
20s sargentos Américo Nunes Pimenta e João da Concei
çâo Santana, e o furriel José Ribeiro Garraio, todos
do regimento de infantaria nO 16. por terem embarcado
para a 3a Região Milttar onde vão servir por imposição
em reforço à guarnição normal:
(por despacho de 22 de Junho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961, os 20s sargentos Armando de Melo Rodri
gues, do regimento de infantaria nO 7, José Gomes Ser
pa do batalhão de caçadores nO 5, e os furriéis Victor
Gonçalves Sequeira. e Domingos José Mirones Rico, am
bos do regimento de infantaria nO 11, por terem embar
cado para a 3a Região Militar onde vão servir' por imposição em reforço h guarnição normal.
(por despacho de 23 de Junho de 1961)

Quadro
Passou a ser
de 1961. o
do Comando
corporadora

da Arma de Artilharia
considerado nesta situação desde 3 de Junho
l0 sargento Felizberto Moniz Bett~ncour~,
Militar dos Açores, tendo como unldad~ 1no regimento de artilharia antiaérea fIxa.

ORDEM 00 fXERCITO rIo. 19
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por ter sido nomeado para servir por imposição em reforço a guarnição norma I na Prov:íncia de Angola.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
de Junho de 1961, os 2°s sargentos de artilharia Albano
José Ferreira de Costa, do regimento de infantaria nv .
11, José Rodrigues Machado, e os furriéis Hernãn i AI
berto Nascimento Cardoso, Francisco da Conceição Mar
moto Ramos, Joaquim Gonçalves fernandes, José Faria
dos Santos, todos do regimento de artilharia ligeira
nO 4, por terem embarcado para a 3a Região Militar,
onde vão servir por imposição em reforço ~.guarnição
normal.
(Por despacho de 23 de Junho de 1961)

Ouadro da Arma de Cavalaria
P~ssou a ser considerado nesta situação desde 27 de Junho de 1961, o l° sargento de cavalaria Victor Feliciano Rodrigues Vitorino do Grupo ~visionário de Carros
de Combate, tendo como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 7, por ter sido nomeado para
servir por imposição em reforço ~ guarnição normal na
Província de Angola.
(por

despacho

de D. de Junho

de 1961)

Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Maio de 1961, o 2° sargento Fernando Severino Lourenço
e os furriéis José Mendes Trindade Bagarro, José Pedro
Miguel Camilo, e José Bimbas dos Santos, todos do reg~mento de cavalaria nO 8, por terem embarcado para a
3a Região Militar onde vão servir por imposição em re
forço à guarnição normal.
(Po r de sp acho de 22 de Junho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961. os 2°s sargentos Joaquim Correia Gonçalves, e José Luís Ramalho. do regimento de infanta
ria nO 11. por terem embarcado para a 3a Região Mili
tar onde vão servir por imposiçã t:>'l ,.e.CM,." ti guarni
ção normal.
(Por despacho de '/3ue v
e 1961)

Quadro da ArrnR de Engenharia-Transmissões
Passou a ser con sider ado ne sra si'"lIfl(;:lCO ,-lpscle
3 de Junho de 1961, o furriel engenharia-transmissães.Ma··
.nuel da Silva, do regimento de infantaria n> 11 por

aa Séti e
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'ter embarcado para a 3a Região Militar onde lai servir
por imposição em reforço à guarnição normal.
(por despacho de 23 de Junho de 1961)

Ouadro do Serviço

de Saúde

Passou as er considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961 o 2° sargento João Eduardo Ramos do regimento
de infantaria nO 16, por ter embarcado para a 3a Região Militar onde vai servir por imposição em reforço à
guarnição normal.
(por despacho de 23 de Junho de 1961)

Ouadro do Serviço

de Administração

Mil itar

Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961, o 1° sargento João Ernesto Cruz e Sá das Ofi
cinas Gerais de Fardamento. tendo como unidade incor
poradora o 1° Grupo de Companh~as de Admi.n i s t raç g.,
Militar. por ter sido nomeado para servir por imposi
ção em reforço à guarnição normal na Província de An
gola.
Passou a ser considerado ne~ta situação desde 25 de Ju
nho de 1961 o 1° sargento António Júlio de Melo Bo
drigues da Manu tenção Mi litar. tendo como unidade in
corporadora o 1° Grupo de Companhias de Administração
Militar. por ter sido nomeado para servir por imposi
ção em reforço à guarnição normal na Província da Gui
né.
(Por despacho de 29 de Junho de 1961)

Quadro do Serviço

de Material

Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho de 1961. os furriéis meco radiomontadores, Amíl
car Correia'Gregório. da fscola Militar Electromecftni
ca, tendo como unidade incorporadora o regimento de
infantaria nO 6, Hermenegildo Ferreira Rico Lopes,
do Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO 3, tendo
como unidade incorporadora o regimento de infantaria
nO 7, por terem sido nomeados para servir por imposi
ção em reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de 29 de Junho de 1961 )

Quadro de Amanuensp.s

no

~xérci to
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Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961, o 2° sargento do Q.A.E. Joaquim Vicente. do
batalhão de telegrafistas, tendo como unidade incorporadora o regimento de infantaria n? 16, por ter sido
nomeado para servir por imposição em reforço à guarnição nonnal na Província de Angola.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961, os 2°s sargentos do Q.A.E., André Nunes
da .~recção do Serviço de Fortificações e Obras Militares, tendo como unidade incorporadora o regimento de
infantaria nO 3. António Morgado Pereira do distrito
de recrutamento e mobiliz~ção nO 6. tendo como unidade
incorporadora o regimento de infantaria nO 11. por terem sido nomeados para servir por imposição em reforço
à guarnição nonnal na Província de Angola.
(por despacho de ,26 de Junho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Junho de 1961. o 2° sargento do Q.A.E. Manuel João Guer
ra, do regimento de cavalaria nO 6. tendo como unidade
incorporadora o batalhão de infantaria nO 9, por ter
sido nomeado para servir por imposição em reforço normal na Província da Guiné.
(por despacho de 4 de JulhQ de 1961)

Quadro

do Serviço

Geral

p'assaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho de 1961, o 2° sargento corneteiro José Ventura
ÚlZ, do regimento de infantaria nO 1, tendo como unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 7. e o
furriel corneteiro João Henriques Barradas, do bata
lhão de caçadores nO 8. tendo como unidade incorpora
dor a o regimento de infantaria nO 6. por terem sido
nomeados para servir por imposição em reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de 21 de Junho de 1961)

IV - PROMOÇOES
SAIUNTaS

Armas e serviços
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MinistériO
Di recções

e Chefias

Na Dependência
Chefia

do Serviço

do Exército

dos Serviços

do Vice-Chefe

e outros
do Estado

de Reconhecimento

Órgãos
Maior

das Transmissões

Furriel de engenharia, o 1° cabo Diamantino Pereira dos
Santos, do batalhão de telegrafistas, contando a anti
guidade desde 3 de Junho de 1961. data a partir da qu
aI tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Ch
adros".
(por despacho de 27 de Junho de 1.961)
Ouartéis
Quartel

.

General

Generais
da za.

Regi ão Mi I i tar

l° sargento do Q.A.E., o 2° sargento António Duarte da
Silva Júnior. contando a antiguidade desde 15 de Junho
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 27 de Junho de 1961)
Escolas

Práticas

das Armas e Se~viços.
de instrução
e unidades:

centros

ln fan t a r i a
Regimento

de infantaria

nO 2

1° sargento de infantaria. o 2° sargento João José Ber
nardo, do regimento de infantaria nO 7, contando a an
tiguidade desde 3 de Junho de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Ch
adros". (por despacho de 26 de Junho de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 3

l° sargento de infantaria. o 2° sargento Inácio António
Toscano, do regimento de infantaria nO 16, contando a
antiguidade desde 28 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros",
(por despacho de 16 de Junho de 1961.)

542

ORDEM DO EXERCITO

N°.

19

3a.

Série

********************************************************

Regimento

de infantaria

nU 6

Furriel de infantaria. o l° cabo Francisco Gonçalves Ven
tura do batalhão de caçadores nO 6, contando a antiguidade desde 17 de Junho de 1961, data a partir da
qjal tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Qu
adros" (por despacho de 27 de Junho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 8

lOs sargentos de infantaria, os 2°s sargentos Joaquim
Francisco Morais, do Campo de Tiro da Serra da Carregueira, e Manuel Matos Ferreira, contando a antiguidade desde 28 de Maio de 1961. data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba 'Pessoal de nomeação vital{ci8 além dos Quadros".
(Por 'despacho de 26 de Junho de 1961)
l° sargento do Q.A.E., o 2° sargento Artur Gonçalves da
Cruz , contando a antiguidade desde 28 de Maio de 1961,
data a partir da qual tem direito 80S vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 27 de Junho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 14

l° sargento de infantaria, o 2° sargento António Jaime
da Encarnação Campos, contando a antiguidade desde 15
de Junho de 1961. data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo pos to. Vence pel a verba "PessoaI de nomeação vitalícia além dos ().tadros".
(por despacho de 26 de Junho de 196t)
1° sargento do O.A.E., o 2° sargento .Joaquim Júlio Rapo·
so, contando a antiguidade desde 15 de Junho de 1961.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 27 de Junho de 196t)

Batalhão

de caçadores

nO 6

Furriéis de infantaria, os tos cabos Angelo l.uís de AI
meida e José Famos ambos do regimento de cAv~laria nO.
8, contando a antiguidade desde 24 de Maio d~ 1961,
data a partir da qna l t em di rpi to 1'108 venc iment.os do
novo posto. Vencem pela verba "Pessoal (lenomea'lãn vi-
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talícia além dos quadros".
(por despacho de 27 de Junho de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 8

Furriéis de cavalaria. os lOs cabos João José Gonçalves
Santos, do regimento de lanceiros nO 2, José Maria.
António Maria Podrigues, José'Mexia Loureiro, todos do
regimento de cavalaria nO 8, contando a antiguidade
desde 5 de Maio de 1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos (.Uadros".
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Furriel de cavalaria, o l° cabo Joaquim Rondão Bagulho
do regimento de lanceiros nO 2, contando a antiguidade
desde 8 de Maio de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencime~tos do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos (.Uadros".
(por despacho de 15 de Junho de 1961)
Furriéis de cavalaria, os lOs cabos António Joaquim Caldeira Boné, do regimento de lanceiros nO 1, e Joaquim
José Colaço, do regimento de cavalaria nO 3, contando
a antiguidade desde 24 de Maio de 1961, data a partir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros". (por despacho de 19 de Junho de 1961)

Batal hão de caç ado res nO 1r
20 sargento de infantaria, o furriel Amílcar dos Santos
Pereira. contando a antiguidade desde ~ de Abril de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(pOr despacho de 28 de Junho de 1961)

Artilharia
Escola Prática

de Artilharia

Furriel de artilharia. o 10 cabo João Sofia Alexandrino
do :egimento de artilharia ligeira nO 3, contando,a
antIguidade desde 10 de Junho de 1Q6l, data a partIr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi t alícia além
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dos Quadros".
(por despacho de 27 de Junho de 1961)

Regimento

de artilharia

I igeira nO 2

Furriel de artilharia. o l° cabo Albino Martins Cordeiro
do regimento de artilharia pesada nO 3, contando a antiguidade desde 3 de Junho de 1961. data a partir da
qual tem direito aos vencim~ntos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Q.tadros".
(por despacho de '27de Junho de 1961)

Cavalaria
Escola Prática

de Cavalaria

Furriel de cavalaria, o l° cabo Joaquim Gonçalves Lopes
Monteiro, contando a antiguidade desde 24 de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomea
ção vitalícia além dos Quadros",
(Por despacho de .v de Junho de 1961)

Regimento

de lanceiros

nO 1

1° sargento de cavalaria. o 2° sargento Francisco Joaquim Botelho Figueira, contando a antiguidade desde 15
de Junho de 1961. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Q.tadros". Este sargento
vai com destino ao Centro de Instrução Condução Auto 3.
(Por despacho de '26 de Jurh.o de 1961)

Regimento

de Ianeet ros nO 2

l° sargento de c~valaria, o 2° sargento David de Matos, e
furriel de cavalaria o 16 cabo António dos Santos Paulo do regimento de cavalaria nO 8, contando a antigui
dade desde 24 de Maio de 1961. data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Q.tadros".
(Por despacho de .v de Junho de 1961)
Furriéis de cavalaria, os lOs cabos António Marques Neves, António Fidalgo Cavaneira, ambos do regimento de
cavalaria nO 8, Manne 1 August.o Fer re i re , contando fi
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antiguidade desde 5 de Maio de 1961. data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos çu
adros".
(Por despacho de 15 de Junho de 1961)
Furriel de cavalaria. o l° cabo Lúcio Paulino Amiguinho,
contando a antiguidade desde 25 de Maio de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos QIadros".
(por despacho de ?7 de Jl,.mho de 1961)

Regl.ento

de cavalaria

na B

l0 sargento l0 meco radiomontador.

o 2° sargento Antero
Pires Lucas Nunes, contando a antiguidade desde 11 de
Maio de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo pnsto.
(Por despacho -de 27 de Junho de 1961)

Grupo Divlsionirio

de Carros de combate

l0 sargento do Q.A.E., o 2° sargento José mas,

contando
a antiguidade desde 15 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 27 de Junho de 1961)

Engenharia
Escola Pritica

de EngenharIa

Furriel de engenharia. o l° cato António Crispim Teixei
ra Borges. contando a antiguidade desde 16 de Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de .omeação
vitalícia além dos (hadros".
(por despacho de 28 de Junho de 1961)

Regimento

de engenharia

na 2

2° sargento 20 meco vlat. rodas. o f~rriel Manuel Martins
da.Silva Rocha, contando a antiguidade desd~ ~ de A
brll. de 1961, data a partir da qual tem dlrelto aos
venCImentos do novo posto.
(por despacho de 26 de Junho de 1961)
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furriel de engenharia, o 10 cabo Manuel Fernandes Pimen
ta, contando a antiguidade desde 3 de Junho de 1961.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi
t.alIcia além dos Quadros",
(Por despacho

Órgão;

de execução

Estabel ecimentos
Estabelecimentos

de ?7 de Junho

dos serviços

de 1961.)

e outros

elementos:

Mi I i tares
de Instrução
Academia Militar

1° sargento do Q.A.F , o 2° sargento Afonso Murta, con
tando a antiguidade desde 24 de Maio de 1961. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Por despacho de 27 de Junho de 1.961.)
Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Regional

nO 3

Furriel do S.S., o 1° cabo António da Silva Nabais Rapaula, do regimento de infantaria nO 11, contando a
antiguidade desde 24 de Maio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos (Xi
adros".
(por despacho de ?7 de Junho de 1.961.)
Supranumerários
Ouartéis
Quartel

Generais
General

do Governo

Mi I i tar

de Li sbo a

l° sargento 1° meco de mato criptográfico. o 2° sargento
Albano Almeida e Silva, contando a antiguidade desde
10 de Agosto de 1958. Tem direito aos vencimentos do
novo posto desde 31 de Dezembro de 1959. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos (Xiadros'.
(Por despacho

Engenha r i a

de

21 de Junho de 1961)
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Regimento
Furriel do
contando
a partir
posto.
Serviço

de engenharia

n° 1

S.S., o furriel graduado Adelino dos Santos
a antiguidade desde 24 de Maio de 1961 dat~
da qual tem direito aos vencimentos d~ novo
(por despacho de 27 de Junho de 1961)
de Administração

Mil itar

2° sargento do S.A.M. o furriel Francisco de Freitas e
Silva. contando a antiguidade desde 30 de Abril de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(po r de sp acho de 3 de Jlllho de 1961)
No Ultramar
3~

Região

Militar

l° sargento de infantaria, o 2° sargento António Coelho
Braga, contando a antiguidade desde 3 de Junho de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Por despacho de 26 de Junho de 1961)

aa

Região

Militar

l° sargento do Q.A.E .• o 2° sargento Francisco Leitão,
contando a antiguidade desde 15 de Junho de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 27 de Junho de 1961)
2° sargento de infantaria, o furriel Simione Nassone,
contando a antiguidade desde 31 de Maio de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Por. despacho de V de Junho de 1961)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

l° sargento de infantaria, o 2° sargento Amadeu Gonçalves, contando a antiguidade desde 15 de Junho de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Po r despacho de 26 de Jllnho de 1961)
Comando Territorial

Indepenrlente

de Macau
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Furriel de engenharia, o furriel graduado, António Ro
drigucs Rocha, contando a ant.i gui dade desde 3 de Junho
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(for despacho de 27 de Junho de 1961)

v-

COLOCAÇOES E TRANSfERENCIAS

SARGEN10S to (lJAffi) PEIMANENIE
Armas e Serviços:
Ministério
Direcções

e Chefias

do Exército
dos serviços

Na Dependência

do Ajudante

Di r eeç

e outros

órgãos

General

ãn do Serviço

Pessoal

2° sargento de cavalaria Raul Conceição Xavier, do Colégio Militar.
(por despacho d1!J18 de Maio de 1961)
Na Dependênci
Chefia

do Serviço

a do Vi ce-Chefe

do Estado

de Reconhecimento

Maio r

das Transmissões

2° sargento de engenharia transmissões, José Pinheiro de
Almeida, do Q.lartel General do Comando Territorial ln
dependente da Madeira.
(por despacho de 1 de Julho de 1961)
Quartéis
Quartel

Generais

General

do Comando Territorial
da Madei ra

Independente

Furriel de engenharia transmissões, Joaquim José Silva
Grenho, da Chefia do Serviço de Reconhecimento
das
Transmissões.
(por despacho de 1 de Julho de 1961)
Escolas
Infantaria

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidarlp.s

centros
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Escola Prática

de Infantaria

l° sargento l° meco de viat. rodas, José do Carmo Cunha
e Costa, da 4a Região Militar, deve ser considerado
nesta situação desde 8 de Junho de 1961, data em que
embarcou de regresso à Metrópole. Passa a vencer pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 3 de Julho de 1961)
\

2° sargento U., Joaquim Mariquele, da 4a Região Militar
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal das quadros
aprovados por Lei".
(por despacho de
de Junho de 1961)

:o

Regimento

de infantaria

nO 5

Furriel de infantaria. Çelestino Tobias Moedas, do regi
mento de infantaria nO 3, devendo ser considerado nes
ta situação desde 24 de Maio de 1961. Vence pela ver
ba dos Q.Iadros aprovados por Lei".
(por despacho de
de Junho de 1961)

:o

Regimento

de infantaria

nO 14

l0 sargento do Q.A.E., José Rodrigues de Lima, do regI
mento de infantaria n? 16. Vence pela verba "Pessoal
de naneação vitalícia além dos Q.Iadros".
(Por despacho de 24 de Junho de 1961)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 19

2° sargento do S.S.M., Albino Menezes da Rataria de artilharia de guarnição nO 22.
(por despacho de 21 de Junho de 1961)

Arti Iharia
Escola Prática

de Artilharia

l° sargento l0 meco viat. rodas, Eduardo Jacinto de Oliveira Pires, do 10 grupo de companhias de saúde.
(por despacho de 26 de Junho de 1961)
2° ~argento de artilharia, João Venancio de Sousa Marce··
llno, da 3a Região Militar, devendo ser consIderado
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nesta situação desde 15 de Maio de 1961. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vit.alj cia c:.lérn dos Quadros".
(por despacho de 1 de Julho de 1961)
Regimento

de arti

Ihari

a I igei ra nO 3

2° sargento do Q.A.E ...Francisco António Pe rú, da 4a Região Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 3 de Junho de 1961, data em que embarcou de regresso à Metrópole. Passa a vencer pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos (hadros".
(por despacho de JJ de Junho de 1961)
Regimento

de artilharia

pesada

nO 1

Sargento ajudante chefe de Mec. Automobilistas, António
Maria Geraldes, do regimento de infantaria nO 2. Destina se ao Centro de Instrução do Serviço de Material.
(por despacho de 1 de Julho de 1961)
Furriel graduado 2° meco de viat. rodas, Francisco José
Lopes Cktana do grupo de companhias trem auto. devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Junho de
1961. data em que embarcou com destino à Metrópole por
lhe ter sido dada por terminada a Comissão de Serviço
na 4a Região Militar a fim de frequentar o Curso de
2° meco viat. rodas. Vence pela verba "Pessoal de no
meação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 3 de Julho de 1961.)
Ca V a IlJ:ri

a
Regimento

de lancei

ros nO 2

2° sargento graduado de cavalaria, Mário do Céu SUlti
nhos, do Grupo de Dragões de Moçambique, devendo ~ .
considerado nesta situação desde 24 de Maio de 1961
por ter regressado do Comando Territorial Independente
do Fstado da India. Vence pela verba "Pessoal de nome
ação vitalícia além dos (hadros".
(po r de sp acho de 27 de Junho de 1961)
Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia
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2° sargento de engenharia. Manuel Abreu Maurício Garcia
da 3a Begino Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Junho de 1961. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos Ouadros", Este
sargento vai com des~ino ao batalhão de transmissões 3.
6rgãos

de execução

Estabel

dos serviços

ecimentos

Oistritos

e outros

elementos

Mi I i tares

de Recrutamento

üi st r l to de Recrutamento

e Mobilização
e Mobilização

nO 9

2° sargento do Q.A.E., Júlio de Almeida da 3a Região Mi
litar, devendo ser considerado nesta situação desde 15
de Junho de 1961, data em que embarcou de regresso a
Metrópole, passand<1 a vencer pela verba "Pessoal de
nomeação vi t.al.j
cia além dos Q.1adros".
(por despacho de 3J de Junho de 1961)
Estabel

ecimentos

Penais
Presídio

Militar

20 sargento de infantaria, José Vicente Martins, da 4a
Região Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Maio de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos
Q.1adros aprovados por Lei".
(por despacho de 23 de Junho de 1961)
1a. Companh i a Di sc i p I i n a r
2° sargento de infantaria, José dos Santos Manso,
Presídio Militar.
(Por despacho de 23 de Junho de 1961)

do

Di ve rso s
Arquivo

Geral

do

inist6rio

do Exército

2° ~argento do Q.A.E. Joaquim Saraiva do l° Tribunal Militar Territorial.
(por despacho de 27 de Junho de 1961)
Depósi to Gr,ral

de I.~aterial

de Guerra

3a. Série
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1q sargento l° meco viat. rodas, Francisco Batista Fari
nha do regimento de artilharia pesada nO 1.
(por despacho de 12 de Junbo de 1961)

Sup r an ume r á r io s

ln f an t a r i a
Escola

Prática

de Infantaria

2° sargento de infantaria, Belmiro Augusto Martins, os
furriéis José da Silva Nogueira e Francisco Prata Fialho, por terem embarcado para a 3a Região Militar onde
vão servir por ~sição
em reforço' guarnição normal
devendo ser considerados nesta situação desde 28 de
Maio de 1961-

Regimento

de infantaria

nO 5

2°s sargentos de infantaria, Joaquim da Silva Machado.
António Pereira Monteiro, António Augusto César Mesquita, todos do centro de instrução condução auto nO 1,
Francisco dos Santos Pisco. do centro de instrução con
dução auto nO 3, e os furriéis Ant6nio Abel Apolinário
Castanheira do batalhão de caçadores nO 10, e José luis Bastos, do centro de instrução de operações especiaiã; por terem embarcado para a 3a Região Militar •
.onde vão servir por imposição em reforço h guarnição
normal, devendo ser considerados nesta situação desde
28 de Maio de 1961.

Regimento

de infantaria

nO 10

2° sargento de infantaria, .Joaquim Garraio Pires, do regimento de infantaria nO 15. os furriéis Domingos Rico
Lampreia. do regimento de infantaria n? 11, Francisco
Pintado Carola e Alberto Dubraz e Carmo, ambos do ba
talhão de caçadores nO 8. por terem embarcado para a
3a Ràgião Militar onde vão servir por imposição em reforço h guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação desde 28 de Maio de 1961.

Regimento

de infantaria

nO 11

2°s sarsentos de cavalaria, José Luis Ramalho, do regimento de cavalaria nO 3, Joa~~im rnrreia Gonçalves, do
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Centro de Instrução Militar, 20 sargento de artilharia
Albano José Ferreira de Sousa do Grupo de Artilharia
contra Aeronaves 3, furriéis de infantaria, Domingos
J?sé Mirones Rico do regimento de infantaria na 1
VIctor Gonçalves Sequeira do regimento de infantari~
n~ 4, e o furriel de engenharia transmissões Manuel da
S~l~a da CHERET, por terem embarcado para a 3a Região
MIlItar onde vão servir por imposição em reforço h
guarnição normal. devendo ser considerados nesta situação desde 3 de Junho de 1961.
(por despacho de 23 de Junho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 16

20s sargentos de infantaria João da Conceição Santana
do bàtalhão de caçadores na 8, José Ribeiro Garraio do
batalhão de caçadores na 1, Américo Nunes Pimenta do
centro de instrução d~ operações especiais, • 20 sar
gento do serviço de saúde João Eduardo Ramos da Escola
Prática de Infantaria, por terem embarcado para a 3a.
Região Militar onde vão servir por imposição em refor,
ço à guarnição normal. devendo ser considerados nesta
situação desde 28 de Maio de 1961.
(por despacho de 23 de Junho de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 5

20 sargento de infantaria José Gomes Serpa do batalhão
independente de infantaria na 17. por ter embarcado
para a 3a Região Militar onde vai servir por im~osição
em reforço à guarnição normal, devendo ser consIderado
nesta situação desde 3 de Junho de 1961.
(por despacho de 22 de Jllnlw de 1961)

Artilharia
Regimento

de arti Iharia

Iigeira n° 4

20 sargento de artilharia José Rodrigues Machado do regimento de artilharia antiaérea fixa. e os furriéis Joaquim Gonçalves Fernandes do regimento de artilharia d~
c~s~a, Francisco da Conceição Marmoto Ramos do colégIO
dIl1ta~ ~ Hern~i Alberto Nascimento Cardoso. tamb~m
_o C~l~gI0 militar por terem embarcado para a 3a RegIao Mi~ltar onde vão servir por imposição em refor~o à
gu~rnlção normal, devendo ser considerados nesta SltuaÇao desde 3 de Junho de 1961.
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Coaval aria
Begimflnto

de caval ar i a n° 8

2° sargento Fernando Severino Lourenço do regimento de
cavalaria nO 7, e os furriéis José Rimbas Balonas do
regimento de cavalaria nO 7, José Pedro Miguel Camilo
e José Mendes Trindade Ragarro ambos do regimento de
cavalaria nO 3, por terem embarcado para a 3a Região
Militar, onde vão servir por imposição em reforço à
guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação desde 28 de Maio de 1961.
(por despacho de 23 de Junho de 1961)

Serviço

de Saúde
2" Grupo

de Companhi as de Saúde

2°s sargentos José Vaz Gonçalves e António Santana Cata
rino do Hospi tal Militar Principal, Armando de Carvalho Leal, do Hospital Militar Regional nO 2, por
terem embarcado para a 3a Região Militar onde vão ser
vir por imposição em reforço à guarnição normal. devendo ser considerados nesta situação desde 10 de Junho de 1961. (por despacho de 23 de Junho de 1961)
No IJI

tramar
3a Região

Militar

2° sargento de engenharia Manuel Correia Abreu da Escola
Prática de Engenharia, por ter embarcado para a citada
região onde vai servir por imposição, devendo ser con
siderado nesta situação desde 3 de Junho de 1961.
(por despacho de 22 de Junho de 1961)
Furriel de engenharia transmissões, Manuel Nunes Pires,
da Chefia do serviço de reconhecimento das transmissões, por ter embarcado para o Ultramar onde vai servir por voluntariado em reforço à guarnição normal,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de
Abril de 1961. (Por despacho de 22 de Junho de 1961)

Comando

Torritorial

Indp.pendente

~a Guiné

1° sargento de engenhcr ia, José Fi Ij pc Praz , <lo servi ço
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de Fortificaç0es e Obras Militares, devendo ser consi
derado nesta situação desde 25 de Junho de 1961. por
:er sid? ~omeado para servir por imposição em reforço
a guarru çno normal ,

(por despacho de 29 de Junho de 1961)

10 sargento de infantaria Ludgero Camacho, do batalhão
independente de infantaria na 19, devendo ser considera
do nesta situação desde 26 de Junho de 1961. por ter
sido nomeado para servir por voluntariado

em reforço

li guarnição normal.

(por despacho de '29 de Junho de 1961)
VI - 80NCURSOS.

CURSOS E ESTAGIOS

A) - üoncu r so s

- Abertura
Para os devidos efeitos se anuncia a abertura do Concurso Ordinário para o posto de 10 sargento da Arma de
Engenharia.

Da Abertura

do Concurso

lO A abertura do concurso terá lugar em 3 de Agosto pró
ximo e deverá ser anunciada em Ordem de Serviço das
Unidades e Estabelecimentos da Metrópole e das Ilhas
Adjacentes do mesmo dia, e nas Províncias Ultramari
nas logo que seja recebida a presente Ordem do Exército.

Das Declarações

dos Candidatos

20 As declaraçnes dos candidatos acompanhadas das notas
de assentos, devem ser entregues
a) Na Metrópole e nas Ilhas Adjacentes, com a.antece
dência precisa. de modo que. seguindo as V1as com
pe~entes, dêm entrada no Quartel General do Gov~r
no Militar de Ljsboa. até ao dia 21 do refer1do
mês de Agosto.
.
b ) Nas Províncias Ultramarinas. na data em que for
fix~d~ pelas respect i VA.S Regjões e Cúmandos Terri
tor1a1s Indepp.noentes.

556

aa.

ORDEM DO EXERCITO N°. 19

Série

*************************************.****************0.*

Oa Constituição

dos Júris

3°-Junto do Governo Militar de Lisboa, funcionará um
ri nomeado pela Repartição de Oficiais da [hrecceG
Serviço de P~~soal dcete Ministério, por forma a
o Júri possa ter a sua primeira reunião no dia 24
bém de Agosto.

Jú
do
que
tam

4°-Junto das 'Regiões Militares e dos Comandos Territoriais Independentes das Províncias Ultramarinas em que
houver candidatos, constituir-se-à um Júri com a composição mínima de um Oficial Superior e dois Capitães
da Arma de Engenharia, se não for possível constitui
-lo como preceitua o ar tO 204° do R.P.P.I.E.
Estes Júris funcionam independentemente
do Júri do
Governo Militar de Lisboa, subordinando os seus' trabalhos às disposições do R.P.P.I.E. e alterações pos
teriores.

Das Provas do Concurso
5°~As provas do concurso serão subordinadas ao programa
inserto na O.E. nO 5
la Série de 31 de Agosto de
1957 (Pág. 234).
6°-Os candidatos das Ilhas Adjacentes prestarão a prova
escrita perante comissões nomeadas como dispõe o artO
214° do mesmo regulamento, e as restantes provas perante o Júri junto do Governo Militar de Lisboa.
7°-A data da realização da proya r~cfit. será fixada
a) Pela Repartição de Sargento ....
'- raças da referida
Direcção do Serviço de Pessoal. para os candidatos
do Continente e Ilhas Adjacentes, depois de recebida a informação telegráfica dos respectivos CDmandos Territoriais Independentes. de que foram
recebidos o ponto e impressos necessários para a
execução desta prova.
b)-Pelos Comandos das Regiões Militares e Comandos
Terri toriais Independentes nas Províncias UI trama
rinas, para os candidatos em comissão normal ou
reforço à guarnição normal nas mesmas Províncias.
t

Da Classificação
8° A classificação
te:

e Intercalação

dos Candidatos

Aprovados

de todas as provas do concurso compe-
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a) Ao Júri que' funciona junto do Governo Militar
Lisboa, a dos candidatos do Continente e Ilhas
jacentes,
b)-Aos Júris nomeados pelos Comandos das Regiões
litares e Comandos Territoriais Independentes
Províncias Ultramarinas, a dos candidatos em
missão normal ou reforço à guarnição normal
mesmas Províncias.

de
Ad
Mi
das
conas

90~s processos organizados pelos Júris serão enviados à
referida Repartição de Sargentos e Praças, onde se
procederá à intercalação dos candidatos aprovados,
segundo a classificação obtida e preferências legais
e ~e elaborará a lista
ch.$Í
I!,..~
'b11car em O.E .• 3a Série.

""'1'."

Di versos
100 Nas Províncias Ultr~arinas
em que não for possível
constituir o Júri em harmonia ~o
na 4, os 2°s sargentos em comissão normal ou reforço à guarnição nor
mal. que reunam na.data da abertura deste concurso na
respectiva Província. todas as condições de admissão
serão admitidos a prestar as provas em seguida ao seu
regresso à Metrópole. perante o Júri do Gowerno MilÍtar de Lisboa (se ainda não tiver encerrado os seus
trabalhos) ou perante um novo Júri ou ainda ao l°
curso de habilitações para
10 sargento, que tiver
lugar após a sua chegada se ~s mesmos já tiverem tido
início, e serão intercalados na li.ta de'classifica
ção final deste concurso segundo a classificação que
vierem a obter.
.
~ condição necessárÍa que os candidatos entreguem as
Suas declarações dentro de 15 dias ap6s o anúncio da
abertura do concurso na Província Ultramarina. As
mesmas declarações deverão ser'enviadas à referida
Repartição de argentos e Praças, devidamente infor
madas e acompanhadas de !lota de ass~ntos, a f~m de
serem tomadas em coosider~io na deVlda oportumdadE"
11° Os o f'ilClaIS
ci
~ desempen har
nomeado~~para q JúrI'd everaO
o ~erviço sem acumulação e ser considerados inamov~'
vels'enquanto durar o concurso.
120 Os Júris deverão informar com a brevidade possível
a mesma Repartição de Sargentos e Praças, do númea
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ro de candidatos arun1tidos, data da prova escrita,
número de candidatos aprovados nesta prova e dat.a da
prova oral, a fim de haver conhecimento do grau de
adiantamento dos trabalhos.
13°-0 prazo de validade deste concurso é de um ano con
tado desde a data do seu encerrrunento.
14° Nos casos não previstos nestas instruçríes deverão
ser observadas as disposiçríes do R.p.p.r.E. e alterações posteriores,
nomeadamente
as que constam das
Portarias nOs 8212 de 1935 e 13595 de 1951.

2 - Listas Gerais de classificação

de Aprovados

Lista geral de classificação
obtida pelos candidatos
aprovados no concurso ordinário para o posto de l°
sargento do Q.P. da Arma de F~genharia, aberto pela O.
F. n? 23a
Série - de :;n de Janeiro de 1960 e encerrado em 28 de Junho de 1961.

N°.de
Ordem

(Classi)
Unidades

(vaI. )

Nomes

Posto

16.1

14
15

20Sarg. Ant6nio Ferreira Moedas
.t
José da Fonseca Borges
Joaquim
Estpvam Conceição
"
l)Iarte
Q.G.2aR.M. " Joaquim Sanches Jlorges poavida
P, T.
"
Manuel da Fonseca Taveira
R. E. 1
"
Joaquim San tan a Marques
B. T.
"
José Ferreira Alves
E.M. E.
"
Orlando Alberto Almeida
E.P.E.
"
Eusébio Lopes Correia
E.P E.
"
João de Abreu Barata
R.E. 2
"
António Gonçalves da Silva
Q.G.laR.M."
Américo Conceição Mesquita
E.P.E.
Delfim Rosa Couto
Moçamb.
"
José do Nascimento Dias
B. T.
"
AI varo dos Santos Ilos a

16

E P. E.

"

Norberto

12.3

17

R. E. 2

"

18

R.E. 2

"

19

R.E. 1

"

José Hi lário San tos
•
Rodrigues
Manue l Correi l3. ~1arques da
Fonseca
João Luís Fons~r.a

1
2
3
4
5
6

7
f3
9

10
11
12

13

Angola
E.P.E.
R.E. 1

U

Augusto

Alves

15.2

14.9
14.6

13.9
13.7
13.6

13,6
13.3
13,2
13,2
13.0
12,7
12.7
12.4
12.1

12 O
11 5

33.
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B) - Cu t so s
1 - Abertu
"Curso

ra

de Promoção

a

2° mecânico
B) -

de viaturas

de Rodas"

ton v i te

Para os devidos efeitos do determinado no despacho de 18
de Novembro de 1959 de Sua Exa. o Subsecretário de Estado do Exército (publicado na O.E. nO 2
3a Série de 20
de Janeiro de 1960, pág. 38) faz-se convite aos lOs cabos
ajudantes de mecânicos viat. rodas e ainda aos 2°s.
cabos e soldados habilitados com o curso de ajudantes
de mecânicos destas especialidades em serviço nas Províncias Ultramarinas,
para a frquência do curso ex
traordinário de 2° meco viat. rodas cujo início teve
lugar em 20 de .Iunho,de 1961.

O 1 - I n d i c aç õ e s
a)-Sõ são admitidas as praças que se encontram presentes
nas fileiras.
b)-Todas as praças que desejem frequentar este Curso, e
que satisfaçam ks condições de admissão, devem fazer
a respectiva declaração por escrito.
c)·As Unidades e F$tabelecimentos devem providenciar de
forma a que todas as praças habilitadas com o curso
de ajudante de meco vi at., rodas tenham conhecimento
deste convite.
d ) -Nâo são considerados todos os requerimentos ou decl a
rações, deferidos
ou "fio, que tenham sido enviados
anteriormente a este cODvite.
02 - necl ar aç ões
a)- ão feitlas em meia folha de papel comum, e devem dar
entrada, nesta Repartição até ao dia 31 de Agosto do
corrente ano.
h) Devem ser informadas em conformidade com o detenninndo na O.E. nO 23 _ 3a Série - de 20 de Agosto de 1958
pág. 341c) Toma se absolutamente necessária a informação da data ~ que tenninou o curso de ajudante de meco e ~ern
aSSim, a classificação
obtida no referido curs?, VIS
to estes elementos'servirem
de base \ res~ctlva nomeação.
d)-Fste
' 1 ares
,
convI. e é o mesmo a que se referem as Clrcu
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urgentes nOs. 16843 e 17891 PO 7/2-2/2 respectivamp!lte de 29 de Maio de 1961 e 8 de Junho de 19ói da Re
partição de Sargentos e Praças e já satisfeito para
as Unidades Metropolitanas e dos Comandos Territoriais
Independentes dos Açores e Madeira.
e)-A frequência do respectivo curso fica condicionado ao
determinado no despacho de 18 de Novembro de 1959, de
Sua Exa. o Subsecretário de F.stado do Exército (ver
a Det. da O.E. nO 2 - 3a Série de 20 de Janeiro de
1960, pág. 38).
f)-Não são permitidas admissões condicionais pelo que Só
devem ter seguimento as declarações das praç~s que satisfaçam à data da abertura do curso de 20 de Junho de
1961, a todas as condições legais para admissão ao
mesmo.
03 - Outras

Indicações

a)-A nomeação é feita por ordem crono16gica dos cursos e
dentro de cada curso por ordem de classificação.
b)-As declarações das praças a quem não competir a nomea
ção serão arquivadas.
c)-A relação dos nomeados será publicada em data oportuna
em O.E.
3a Série.
(Por despacho de. '26 de Junho de 1961)

2 - Lista

da classificação

dos aprovados

Publica·se a relação dos lOs cabos ajo meco viat. rodas
nomeados para a frequência do curso de 2° meco viat.
rodas, aberto pela circular urgente nO 16843
po.
7/2-2/2 de 29 de Maio de 1961, da Repartição de argentos e Praças, ordenada segundo o ano em que os concor
rentes terminaram o curso de ajudantes de mecân icos da
especialidade e respectiva classificação.
e Data Fim Cu r- (CI ss. )
so Ai. Mec.
(vai. )
Vi at. Rodas
11
R,I. 16
1944
14
1949
R.I. 12
14
R.A.C.
1955
11
E.P.I.
11,4
R.A.L. 1
1956
16,3
G.C.T.A.
1957
16,1
"
"
"I rlnr

Carlos Jorge Dias
António Paulo dos Santos
Manuel da Conceição
António Fontainhas Piteira
António Franklin Carreiro
Manuel Silva Guerreiro Vaz
António Alberto

II
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António Martins Araújo
Romua1do Gonçalves ~as
João Garção Miranda
António Joaquim Trindade Magro
José Gouveia Pronto
José da Cruz Di as
Custódio Manuel Rosário Ministro
Manuel Torres Cabeceira ~as
Adérito Ribeiro Noivo
José Pereira Marques
José Fatela Delgado
Júlio Augusto de Oliveira
Armando António da Silva Martins
Daniel de Jesus Alves Gaspar
Artur Nunes Romão
António do Espírito Santo
José Landeiro Miguel
António Matias Gomes
José Rebelo da Costa
Fernando Manuel Marques da Cos ta
Raúl Manuel de Jesus Monteiro
Francisco Sousa Meireles de Bessa
Júlio Raposo F~teves
Arnaldo da Conceição Nora Raleira
Ernesto Rosa Agostinho
Rogério da Silva Amaro Lourenço
Joaquim Adriano Lemos Salvaterra
José Afonso Cordeiro
Benevenuto Gil da Vinha
José Leitão
Carlos Marques Simões
António Henrique Carvoeiro Pacheco
José Luís Mendes da Silva
Henrique Gomes Ferreira
José Pires de Paula
João Jacinto Soares
José Gomes Murtinheira

G.C.T.A. 19S~ lf
"
" 15,8
"
" 15,4
R.A.P. 1 " 15,4
G.C.T.A.
" 15,3
15,3
"
s.t. 16
" 14,9
R.A.P. 1 " 14,9
G.C.T.A.
" 14.8
14,8
"
"
R.A.P. 1 " 14,8
" 14.7
"
" 14.4
R.l. 7
" 14.3
G.C.T.A.
13,8
"
C.M.E.F.E.D"
13,4
G.C.T.A.
" 13,1
R.A.L. 1 "
13,1
n.t. 14 " 12,8
R.A.P. 1 "
12.6
s.r. 2
" 12,4
R.E. 2
",. 12,3
G.C.T.A.
12,1
R.C. 6
" 12,1
n.r. 2
" 11,9
n.r. 1
" 11,8
C.D.M.M.
l1,6
G.C.T.A.
" 11
n.r. 2
" 10,9
" 10.8
"
10,6
E.P.E.
R.C. 3
" 10,3
10,2
E.P.C.
"
n.r. 14
" 10,1
R.I. 15
" 10
E.P.E.
" 10
R.I. 14 1958 15,~

..

3 '; Averbamentos
Frequentaram com aproveitamento o Curso .de Máquinas-~erramentas e Tornos MecAnicos para Artíflces SerralheIros
que funcionou na Fábrica OP. Material de Braço de Prata,
de. 3D de Janeiro de 1961 a 20 de Mala de 1961, os se
gulntes sargentos.
Regimento de artilharia
pesada n° 1
2° sargento _ Augusto dos Santos Monteiro, e os furriéis
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Bernardino Monteiro Francisco Casaleiro, Elísio Silva
Silvestre, Augusto José Cartaxo Lourenço.
A estes sargentos deve ser averbado este curso.
C) - Estágios
1 - Averbamento
Frequentaram'com aproveitamento o estágio de guerra subversiva que funcionou no Centro de Instrução e Operações Especiais de 10 de Abril de 1961 a 6 de Maio de
1961, os seguintes sargentos.
R.A.L. 1
R.I. 1
"
R.I. 12
"
R.A.P. 3
G.A.C.A2
R.C. 8
"
G.D.C.C.
"
"

B.Tm 3
"
C.I.A.A.C
"
R.A.L. 2
"
R.A.L. 5
"
R.A.P. 2
B.E. 3
ti

E.P.A.M.
"
2°G.C.A.M
"
C.D.M.M.
"
R.A.L. 4
ti

Furriel Manuel Guerra Catalão
2°Sarg. Jorge Rodrigues
"António
Pereira Guerreiro da Silva
..
Joaquim Augusto Castelinho
"Serafim
dos Reis Martins
Furriel Manuel Parracho Carnide
2°Sarg. Rui António da Silva
"
José Gonçalves Godinho
"João
Martins Mendes
"
José Dias Jorge
"Dionísio
de Matos Ferreira
António Roque do Nascimento DeI fino
Furriel Manuel Joaquim Chorão
"Leonel
Maria Chumbinho
2°Sarg. Manuel de Matos Peixoto
"António
Manuel do Nascimento Figueiredo
"
Alcides Costa
"Rafael
Marques
".
Sebastião de Sousa Ribeiro dos Santos
"Amftndio
Augusto Mota Saraiva
Furriel António Vilela
"
Henrique Figueiredo
"Aurélio
Ferreira Sit:igado
"
António Mafmel Figueiredo Trindade
"Alexandre
Cardoso Matias
2°Sarg. José Martins Romão
"Rodolfo
Banha
"
Manuel Jorge Lopes
"José
Travasses Machado
"
Marcelino Pinto Lourenço
Furriel Arnaldo Sim0es Lopes
lO

A estes sargentos deve ser averbado aquele estágio.
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VII

-

DEClARACOES

1 - Reet i fi cações
Que o 1° cabo nO 290/61-Rd, Adelino Duarte Mourinho, do
regimento de artilharia ligeira nO 1, referido na O.E.
nO 17 - 3a Série de 20 de Junho de 1961, pág. 472, é
considerado na situação de desligado do serviço, desde
3 de Março de 1961.
(por despacho de 5 de Julho de 1961)
Declara-se que o furriel graduado 2° meco viat. rodas.
(actualmente 2° sargento 2° meco viat. rodas), António
Santos Ascenção do regimento de engenharia nO 1, se
encontra a prestar serviço no Comando Territorial ln
dependente do Estado da lndia. como destacado por voluntariado. e não por imposição conforme foi publi~ado
na O.E. nO 3
3a Sé»ie de 30 de Janeiro de 1961, pág.
53.
(por despacho de 26 de Junho de 1961)

o

2° sargento meco viat. rodas Manuel Afonso Quaresma
da Escola Prática de Engenharia serve na Província de
Angola como reforço ~ guarnição normal. e tem como
unidade incorporadora o regimento de infantaria nO 11.
(Fica desta forma alterado o que se publicou na O.E.
nO 11 - 3a Série - de 29 de Abril de 1961, pág. 226.)
(por despacho de 4 de Julho de 1.961)

" 1° sargento e não 2° sargento, o 1° sargento de arti
lharia António Marques Mendes da Escola Prática de Ar
tilharia, a que se refere a Ordem do Exército nO 17
3a Série
de 20 de Junho de 1961. pág. 470
Declara se que o furriel de artilharia Manuel Ade1ino
Correia Teigão, foi colocado no Grupo de Artilharia
Contra Aerona~es nO 2 e não na Bscola Prática de Arti
lharia.
(por despacho de '28de Junho de 1961)
Declara se que o 20 sargento de artilharia H~lio Fernando.Moreira Morgado, foi colocado no Depós10 Geral de
Ad1dos desde 22 de Março de 1961 e não como consta na
O. E. nv 13
3a Série de 10 de Maio de 1961(Por despacho de :J) de Junho de 1961)
Declara se que o 20 sargento de infantaria Marcírio
Romão Dias e o 20 sargento de engenharia Francisco do
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Nascimento Charuto Bandei ras foram colocados no regi
mento de artilharia pesada nO 1 com destino ao centro
de instrução de serviço de material e não neste centro
de instrução conforme constava na.O.E. nO 13 - 3a Série de 10 de Maio de 1961, pág. 303.
(por despacho de :JJ de Junho de 1961)
Nula e de nenhum efeito a colocação na Escola Prática de
Infantaria dos lOs sargent.o s Luís Abriantes Morais, do
regimento de mfant.ar-ia nO 2 e M:mu"!l Leandro dos Reis
do regimento de infantari'l nO 3, que fl"'l'i O.E. nO 16
3a Série, de 10 de Jll0"0 de 1961, pág. 120 forem promovidos ao actual p0stO.
O l° sargento Manuel L"''lnrl1::o
tios Reis é clJlot;ado no
regimento de infant'lri."InO '2.
(Por despacho de 27 rle Junho de .1961)
Declara-se que passou à situação·de disponibilidade desde 1 de Maio de 1961, o 2° sargento músico Alberto Gabriel Regedor Marques da 4a Região Militar, referido
na O.E. nO 14
de 20 de Maio de 1961 - 3a Série, pág.
331.
Decl.Ba se que foram colocados no regimento de artilharia pesada nO 1 com destino ao centro de instrução do
serviço de material e não neste centro de instrução,
conforme constava na O.E. nO 14. 3a Série de 20 de Maio de 1961. pág. 336 o seguinte pessoal.
sargento-ajudante
chefe de meco electro-radioelectrico
e electrónico José Areas Lameirinhas do regimento de
engenharia nO 1, 1° sargento 1° art. carpinteiro Antó
nio dos Santos Farrusco do batalhão de telegrafistas
l° sargento l° meco de .armas pesadas Luís Lopes Maia
Pita da companhia divisionária de manuntenção de material, 2° sargento de artilharia José Santiago Venâncio
do regimento de artilharia ligeira nO 2. e o furriel de
artilharia António Biscaia Fernando do regimento de
artilharia ligeira nO 2.
l° sargento de artilharia Felisberto Moniz Bettencourt
do Q.G. do Comando Territorial Independente dos Açores
pranovido ao actual posto pela O. E. nO 13 de 10 de Maio de 1961, conta a antiguidade desde 20 de Março de
1961.

2.- Vencimen tos
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Declara se que passa a vencer pelo Orçamento Geral o 2°
sargento meco viat. de lagartas . Aurélio Agostinho
Araújo Rodrigues do regimento de cavalaria nO 8.
(por despacho de ?9 de Junho de 1961)
Declara se que passa a vencer pela verba "Pessoal de no
meação vitalícia além dos Quadros" do nO 1 do artigo
342 do Cap. 9 do Orçamento do M.E •. desde 15 de Junho
de 1961. o 20 sargento meco viat. lagartas Raul Maria
Touro Pereira do Grupo Divisionário de Carros de Com
bate em substituição do 2° sargento meco via~. rodas
Francisco Madeira Clemente ~le foi servir como reforço
à guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de ?9 de Junho de 1961)
Declara se que passam a vencer pelo Orçamento Geral os
seguintes 2Gs sargentos radiomontadores, João Pedro
Cabeço. Martins e A indo Godinho Pedro.
(Por despacho de .V de Junho de 196t)
VIII

-

DETERMINAÇOES

1 - Prazos de vai idade de Concursos
Que por despacho de 26 de Junho de 1961 de Sua Exa o
Ministro do Exército foi prorrogado, até ao esgotamel
to das respectivas listas dos aprovados, o prazo de
validade dos concursos para furriel do Q.P. de arti
lharia encerrado em 1 de Setembro de 1960 pela O.E.,.
3a Série de 1960 pág 826; de cavalaria encerrado em
6 de Março de 1961 pela O.E. - 3a Série de 1961, pág.
144; de engenharia transmiss0es encerrado em 22 de Ou
tubro de 1960 pela O.E. nO 30 - 38 Série
de 1960; e
de Administração Militar encerrado em 28 de Outubro de
1960 pela O.E. 3a Série de 1960, pág. 1002.
(por 'despacho de 27 de Junho

2 - EQuival ncia da Escola de Recrutas
Que por despacho de Sua Exa, o Ministro do Exército, de
26 de Junho de 1961. passa a ser considerado como
equivalente a uma escola de recrutas, para efeitos de
pree~chimento de condições de promoção, qualquer das
segu1ntes situaçõe~
a)-6.meses de serviço consecutivo numa. unidade operac10nal tomando parte activa no tre1no operac1onal
das tropas.

aa. Série
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b) 6 meses consecutivos num Centro de Instrução toman
do parte obrigatbriamente em qualquer das seguintes
instruções.
l)-Escola de Recruta completa.
2)-2 periodos de instrução básica.
3)-2 periodos de instrução de especialidades quando
a duração de cada um não exceda 9 semanas.
4)-1 periodo de instrução de especialidades, quando a sua duração exceda 9 semanas.
5)-1 periodo de instrução básica e 1 de instrução
de especialidades, quando a duração deste último não exceda 9 semanas.
6)-2° ciclo do C.O.M. ou C.S.M.
7)-Estágios. como instrutor, no C.I.O.E., totalizando mais 10 semanas.
Os dois periodos de instrução básica ou especializada podem ser feitos quando necessário, em centros diferentes.
O l° ciclo do C.O.M. ou do C.S.M. é considerado como instrução básica.
(por despacho de 3 de Jr.zlhp de 1961)

I X - O B I TU AR I O

Em

16 de Junho de 1961, faleceu o furriel de engenharia
sapador Mário Dinis, do regimento de engenharia nO 1.
(por

despacho

24 de Junho de 1961)
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DO EXERCITO
(l ..tata Blbltotecl~o E. M. E.)
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MINISTtRIO

DO EXtRCITO

do Exército

Ordem

20 de Julho de 1961
Publ ica-s-

ao Exército

o seguinte:

I - O~CRETOS

E pnRTARIAS

lutarias:
p~r Portaria

de V de Junho de 1961

M4tr.cla o ('..oyeroo da República
Portu~!1Jesa
pelo Ministro
do Exérci to, ecndeco rar com a medalha de méri to nri l i
.t.r de 4a ~lalse o primelr sargento
de ipfant~r]a
ln
~ J.8aquim Nobre por segundo parecer
do Conselho,
ti
perier de Disclplin~do
Fx~rrito. se encontrar
na~
condi çaes dos artes. 26°. e 29". do Regrtl{jfJlentt'l da ~~d.
lha Militar.
de 2R de Maio àe 1946.
Minl~tério
do Exército,
20 de Junho de 1961. o ~iftis
tro do F.x~rci to - Mário Sl.ll'a

. I I - J U STJ ç A E D Ise !PlIII
COlldiCl

rações

I - Sargentos
Condecorados
com a medalha
de ouro de comportur'lento
exemplar,
E'!I\ conformidade
com as di soos icôes do RegU
lamento aprovado pe 1o Decreto n? 35
de 2B de Ma; (
de,19,
' os seguint~~
sargentos
, .
PCl,melros saraentos
rh ouadro de "'"ftJllll!"",q~8 do exercI
to. Franci",('o.
~1C;t'}
"
CO \ d» Distrito
de Recruta
~to,
e ~I()b l z.a~ão n? 13 Mar.uel José r~ttenCOl1rt
do
Distnto
de Recrutamento
e ~Iol:;ili.za«ão n? 17 e Humber-

667.
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to Luís de Melo do DisLritc de Recrutamento e Mobilização nO 18. e os segundos sargentos Manuel Augusto
Ferreira do serviço de orçamento e administração e, da
Guarda Fiscal. Batalhão n> 1, la Comapnh i a , António
Geraldes.
II - Pr aç ~s
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento e
xemplar, em conformidade com as disposições do Regula
mento aprovado pelo Decreto nO 35.667. de 28 de Maio
de 1946. as seguintes praças do Batalhão nO 1 da Guarda Fiscal:
segundos cabos da 3a Companhia, n? 3494/26 Manuel Silvestre e, da 4a Companhia, nO 3512/26 Manuel Gomes
de Almeida.
soldados da la Companhia, nO 3666/28 Fernando Gonçalves Martins, nO 5602/45 João José Carvoeiro. nO
5879/47 Salvador Borralho Caeiro, nO 6240/50 Manuel
Marques e 6406/52 José Lucas; da 3a Companhia, nO
3496/26 Domingos Ribeiro e nO 3516/26 António Gonçalves; 4a Companhia, nO 3532/26 José Pereira de Matos.
III

- MUDANÇAS DE QUADRO

SARGENr03 00 (J.IADfO PER1ANEN1E
Quadro

da Arma de Cavalaria

Comando Territorial

o

Independente

da Guiné

furriel do quadro complemento, Jerónimo Francisco Rico
Abegoria, tem passagen ao quadro permanente da arma de
cavalaria. porque encontrando-se aprovado para este
Quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
antiguidade desde 24 de Maio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 12 de Julho de 1961)
Quadro

do Serviço
Comando

de Administração

Territorial
do Estado

lndanendente
da Inrli~

Mil itar

3a. Série
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Os furriéis do quadro complemento, Alberto Salgueiro
Carreira. e Pericles Augusto do Livramento Bettencourt
Pinto. tem passagem ao quadro permanente do serviço de
Administração Mili~,
porque encontrando-se aprovados
para este quadro lhes ter competido o preenchimento
de vagas. Contam a antiguidade desde 15 de Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de 7 de Julho de 1961)

IV - MUDANÇAS

Df SITUAÇhO

SARGfNIQS 00 (lJADFO PEfMAl\1Nlli

Baixa de serviço
Quadro

do Serviço

Qor incapacidade
de Administração

física
Mil itar

Teve baixa do serviço. por ter sido julgado incapaz do
mesmo. pela Junta Hospitalar de Inspecção, na Assistencia de Tuberculosos
ao Exército, em 22 de Junho de
1961 o furriel António Manuel Luz Correia Ressureição
do 2° Grupo de Companhias de Administração Militar.
(por despacho de 5 de Julho de 1961)

Ingresso
Quadro

nos Quadros
da Arma de Artilharia

Grupo de Companhias

Trem Auto

Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
de 1961. o 20 'sargento de artilharia, Anselmo Aires
Alves. por ter regressado do Comando Territorial Independente do Estado da India.
(por despacho de 7 de Julho de 1961)

Regimento

de artilharia

I igei ra nO 2

Pa sou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
e 1961, o furriel de artilharia José dos Santos Moura
~r ter regressado do Comando Territorial Independente
o Estado da India.
(Por despacho de 7 de Julho de 1961)

d
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Quadro da Arma de Cayalaria
Relimento

de cayalaria

nO 8

Passou a ser considerado nesta situação desde 16 de JU.
nho de 1~1, o 2° sargento de cavalaria Ant6nio da Hltividade ~ilTa, por ter ~recsado
do Comando Territorial Independente
FAtado da Indi a,

.0

Quadro do Ser,iço de Material
Passau a ser consi4erado nesta situação desde 16 de Ju
nbe de 1~. Q 2- sargento 2° meco viat. roda~, Joaé
-Pescada Reato, do Grupo de Companhia~
Trem Auto,
data em que ..bacCOlll DO Estado da India de regresso k
Metrópole. (por despadw de 11 de Julho lie 1961)

Passagem à sitUaç88

de Suprlnumlr'tiOl

Quadro da lrml de InfaAtlria
Pâssaram a ser considerados nesta situlçlo d.~de ~ de
JUftho de 1961. os lOs sar~entos de infantaria. Am'rico
Augusto Rodrigues, do regimento de infantaria nO 1';
tAIn OOIlIO unidade inoorp.ndeI'a ~ regimento de infanu~i~ nO 14, Antóaio Jaibe da Facamação Camp~s, CO re~ento
de infantaria n- 14, Isidro Ferreira do re,imenta de infantaria
16, Fraacisco Henriques do B.talhão de caçadores nO 6, Manuel Serejo da Academia
Militar, e Joaqu~ Ferreira Melo. do regimento d. infan
taria nO 7, têm COMO .nidade mobilizadora o regi~ent~
de i~fantaria nO ~ estes dois últimos sargentos; FernanGo José Marques Carvalho Vilar, do Dep6sito Geral
de A.idos, tem COMO unidade mobilizadora o regimento
de infafttaria nO 15. por terem sido nomeados para servir por imposição em reforço a guarnição normal, na
Província de Moç~bique.
(por despacho de 12 de Julho det961)

.0

Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Junho de 1961, os lOs sargentos de infantaria, Inácio
AntÓRio Toscano do regimento de infantaria nO 16. ten
como uDidade iocorporRdora o regimento de infantaria
nO 3, Joaqu~ Francisco de ~r~i~. da Carreira de Tiro
4ia Serra da Carr~ir8,
tem como nn iOI\O~ incorporador a o regimento de infant ari €I nO 8, ~anuel Dantas LirnA
do ~imeftto de infantaria nO 7, Manue] de Matos Fer-

'3a. Série
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"reira do regimento de infantaria n? 8, por terem sido
nomeados para servir por imposição em reforço à guarnição normal na Província de Angola.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Maio de 1961, os 2°s sargentos Joaquim Augusto Caste
linho do regimento de infantaria nO 2, Joaquim dos
Reis Silva, José Rodrigues Cab~al, Manuel dos Santos
Fernandes, Helder Victor Dórdio, e o furriel Agostinho
Inácio Gaspar, do regimento de infantaria nO 6, 2°s
sargentos António José Heleno da Costa, do regimento
de infantaria nO 7, Luís Ventura de Jesus do regimento
de infantaria nO 16, por terem embarcado para a 3a Re
gião Militar onde vão servir por imposição em reforço
à guarnição normal.
(por despacho de 6 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961, o 20 sargento Luciano Marques dos San
tos do regimento de infantaria nO 15, 2° sargento graduado Eduardo Soares Fernando Figueiredo do regimento
de infantaria nO 10. e o furriel João Manteigas Carra
cão do Batalhão de caçadores nO 5. por terem embarcad
para a 3a Região Militar onde vão servir por imposição
em reforço à guarnição normal.
(por despacho de 6 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de Ju
nho de 1961, o 20 sargento Alexandre Guerreiro do 1:.a
talhão de caçadores nO 8. por ter embarcado para a 3a
Região Militar onde vai servir por imposição em refor
ço à guarnição normal.
(por despacho de 6 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho de 1961. os 2°5 sargentos João Barrigas Fili~e
e Ventura Dias da Silva, os furriéis Abel Fonseca F1gueiredo, Luís de Oliveira Boldão, José António Lopes
Manuel José Mestre Ramalho. João Sobreiro Moreno, Luís
Ledo Rodrigues Alves Lutério Fonseca Tomás, José r~
ro~ino Ganes, Hermínio Rodrigues Martins, Viriato Cor
rela Gonçalves, do regimento de infantaria n? 2, 2°5
sargentos João dos Santos O:>elho, José Pinto da Fonse
ca, Adolfo da Costa Carvalho, Bernardino Pereira Nunes
~~s.furriéis
Eduardo Viana, Fausto Roque Correi~.
1110 Espírito Santo Peixoto Pinto, António Emíd10
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Ventura. Manuel Lourenço Lourenço. José Landeiro Ferreira Maio, Victor Manuel Caetano Vieira, todos do re
gimento de infantaria nO 7, 2°s sargentos José Fernandes Gonçalves, António Marques Ladeira, Norberto do
Amaral Azevedo. Júlio Pereira, todos do regimento de
infantaria nO 14. por terem embarcado para a 3a Região
Militar onde vão servir por imposição em reforço à gu
arnição normal.
(por despacho de 21. de Junho de 1961.)
Passou a ser considerado nesta situação desde 22 de Junho de 1961, o 2° sargento Luís José Alexandre Marques
Pereira Gomes, do regimento de infantaria n? 11, por
ter embarcado para a 3a Região ~litar onde vai servir
por imposição em reforço à guarnição normal.
(por despacho de 6 de Julho de 1.961)
Passem a ser cons ide rador nesta si tuação desde 28 de Ju
nho de 1961. os 2°s sargentos José Maria Simões Vilão
e José Agostinho Correia da Palma, do regimento de infantaria nO 8. por terem embarcado para a 3a Região
Militar onde vão servir por imposição em reforço à gu
arnição normal.
(por despacho de 5 de Julho de 1961.)
I

Pas~Ol a ser considerado nesta situação desde 28 de Junho
de 1961. o 1° sargento de in Fan t ari a Joaquim José
Branco do batall ão de caçadores nO 8, por ter sido no
meado para se rvi.r por rmpo ição em reforço
a guarni ção
normal na Província da Guiné.
(por despacho de 12 de Julho de 1961)

au~dro da Arma de Artilharia
Passou a ser consjderado nesta situação desde 22 de Ju
nho de 1961, o 1° sargento de artilharia Amé~ico Viei ra do Colégio Militar, tendo como unidade mobiliz dora o regimento de artilhari
ligeira nO 2, por ter
sido nomeado para servir por imposiçiío em reforço li
guarnição normal na Prov (ncia de Moçambique. .
(por despacho de 1'2 de Julho de 1.9(j1.)
s t a si tuação desc e 28 de
ri... artri Ihar'i a, Sil vi.no
Monteiro de ousa, do Te'Jm nto de Art'Jha '1'1 pe'''> ~a
nO 3, Lino António AlvC". eh ·.srnJf~ Prf.tj~-:11 rlf' Arl1

Passaram
Junho

a ser cons ider-ados
de 1961, o 10 sarg

tos

aa.

Série
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~,******* ********** ** *****"~***':'* ~'******* ~,,~,~************l~aria. por terem sido nomeados para servir por impos1ção em reforço à guarnição normal na Província de
Angola. Têm como unidade incorporadora o regimento de
artilharia ligeira n? 5.
(por despacho de t 2 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 8 de Ju
nho de 1961. o l° sargento de artilharia Orlando Mattins Grave, do grupo de artilharia contra aeronaves nO
2. por ter sido nomeado para servir por imposição err
reforço
guarnição normal na Província de Moçambique.
Tem como unidade mobilizadora o regimento de artilha
ria pesada n? 2.
(por desp acho de 12 de Julho de 1961)

Ouadro da Arma de CavalarIa
Passou a ser considerado nes a situação desde 28 de Maio
de 1961 o furriel Moisés Oionízio do regimento de ca
valaria nO 8 por ter embarcado para a 3a Região Mili
tar onde vai servir por imposi ção em reforço à guarni
ção .onllaI.
(Por despacho de 6 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Ju
nho de 1961. o 10 sargento de cavalaria Manuel .Ioaquim
~tiranda, do Dep6sito Geral de Adidos. por ter sido no
meado para servir por impo ição em reforço à guarniç;:o
normal, na Província de Mo amlri que, Tem como unidad
incorporadora o regimento de cavalaria nO 6.
(por despacho de 6 de Jlllho de 1961)
P ssaram a ser considerados ne ta situação desde 15 d
Junho d 1961, o 2°s s rgento António Pálhinhas He
jocas, António RodrigQ s João Paula. José de Assunç o
Ramos Ribeiro, Francisco António Gouveia Marchã. e o
furrie 1 João J o ' !vn r 1 Rabi ai • do regimen to de in
f~taria nO 7, por terem embarcado pára a _3a Reg1n
l~lar ond
nO s rva r por imposi ção em re (orço à gu r
nlção norm l.
(Por de paciu: de 5 de Julho de 1961)

Quadro do Servlco

de Saíde

Pa Sou
r c
ituação d'sde 8 de Junh
d 1961. o 20
rgento do • . N' colau Manuel (Jlliornar
e o furri 1 [anuel Costa Mor ira, do 2° grupo de co~

ORDEM DO EXERCITO·N°. 20

574

3a. Série

********************************************************
panhias de Saúde, por terem embarcado para a Província
da Guiné onde vão servir por imposição em reforço h
guarnição normal.
(por despacho de 6 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 10 de
de Junho de 1961, os 2°s sargentos do S.S., José Vaz
Gonçalves, Armando de Carvalho Leal, Ant6nio Santana
Catarinp, dà 2° Grupo de.Companhias de Saúde, por te
rem embarcado para a 3a Região Militar onde vão servir
por impos:i,çãoem reforço h guarnição normal.
(po r de sp acho de 21 de Junho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Junho de 1961, o 2° sargento José Luís Caeiro Benedito
do regimento de infantaria nO 7, e o furriel Joaquim
Ant6nio Lourenço do regimento de infantaria nO 2, por
ter embarcado para a 3a Região Militar onde vão servir
por imposição em reforço à guarnição nonaal.
(por despacho de .1 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação deRde 28 de Ju
nho de 1961, o 2° sargento José da Cruz Mousinho, do
regimento de infantaria nO 8, por ter embarcado para a
3a Região Militar onde vai servir por imposição em re
forço a guarnIção normal.
(por despacho de 5 de Julho de 1961)

Quadro

do Serviço

de Administração

Mil itar

Passou a ser consideraoo nesta situação desde 15 de Ju
nho de 1961, o 1° sargento do S.A.M. António Ferreira
das Oficinas Gerais de Fardamento, por ter sido nomeado para servi r por imposição em reforço
guarnição
normal na Província de Angola. Tem como unidade incor
poradota o 1° grupo de companhias de Administração Militar. (por despacho de ."í de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961, o furriel do S.A.M. José Manuel Monteiro, do
l0 grupo de companhias de administração militar. p~r
ter embarcado para a ~a Rerri-o Militar onde vai serVIr
por imposição em reforço à guarnição normal.
(Por despacho de 6 de JtLlho de 1961)

Quadro

do serviço

de Material

3a.

Série
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.****~*.***************~**.***************~**.**********
Passaram a ser considerados nesta si tuação desde 15 de
Junho de 1961. o sargento ajudante chefe meco automob.
José dos Santos Iria. do grupo divisionário de carros
de combate. os lOs sargentos lOs mee. electr. João de
Jesus [barte e Mário Faustino Ribeiro, e o 2° sargento
meco de instrumentos de precisão Fernando Neto Rosa,
todos da Escola Militar Electromecfulica, 2°s sargentos
meco de armamento pesado José Tomás Moreira de Olivei
r~ Manarte.,do Centro de.Instrução do Serviç9 de Mate
rIal, FrancIsco do Céu PIres. da Fscola PrátIca de Ar
tilharia, 20s sargentos meco armamento ligeiro. Victor
Manuel da Costa. do Centro de Instrução de Serviço de
Material e os furriéis Aurélio Branco e José Martins
Soares Louro. do mesmo centro de instrução do serviço
de material. 2° sargento Aníbal Henriques Pires da Es
cola Prática de Infantaria, 2° sargento meco instru
mentos de precisão 'ctor Manuel de Sousa Cabral Das
tos, do Instituto Técnico l'v1ilitar dos Pupilos do Exér
cito, por terem sido nomeados para servir por imposi.
ção em reforço à guarniç~o normal na Província de An
gola. Tem cano unidade mobilizadora a Companhia Divi
sionária de Manutenção de Material.
(por despacho de 14 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 27 de
Junho de 1961. os sargentos ajudantes meco aut.omoln
listas Eugénio qos Santos Pedro Boavida, da Escola Mi
litar Electromecânica, Alberto Natália Spna Cardoso
e António Fe lIcio ambos do grupo de companhias t rerr
auto. sargentos ajudantes chefes meco de armamento pe
sado José de Almeida Faria. João Garcia, ambos do cen
tro 'de instrução do Servi ço de Material. lOs sargentos
lOs meCo viat. rodas António de Sousa Simões do regi
men to de' infantaria nO 5, Antero Basílio Teixeira da
Silva do regimento de artilharia hgeira n? 5, Manuel
José Alvadia de Carvalho. do regimento de artilhal'Ia
pesada nO 2, lOs sargentos lOs meco le~tric~sta~ J?Sé
r~nçalves de Matos do regimento de artIlharIa lIgeIra
nO 2, Joaquim Hodrigues de Olive-ira Miranda, do grupo
de artilharia contra aeronaves nO 3, 2°s sargento
meco viat. lagartas e espec1ais. Manuel Joaquim Aldea
gas Malta, José da Graça Fernandes e o furriel Manuel
dos Santos Lopes, todos do Grupo Divisionário de cal'
ro",-de combate, furri 'is serralheiros Augusto .Ios {>
~ltaxo Lo,renço e Elísio Silva C:ilvp.streambos do re
glmento de artilharia pesada nO 1 tendo todos como
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unidade mohi Liz ado ra t Co;npcl1hin Di vi slüuária
de mann
tenção de ~'at.et'ial,
e o 2° <a rg en to meco vi ato lagar
tas especiais
• .10(;0 Domi ngues (;omes. do regimento
de
cavalaria
nO 8, tendo como unidade mohilizadora
o re
gimen to de cavalaria
nO 8, por terem sido nomeados pa
ra se rvi r por imposição
em r e Fo rço a guarniçíio
normal
na Província
de Angola.
,
(por despacho ele 14 de Julho de 1961)
Passaram
a ser considerado'"
nesta
sitlluçõo
desde 28 de
.Iunho de ]<)61, os se.r en t.os ajudant
f' cl efes
meco au
tonobil istas
Fr anc i 1"('0 Soares Cal' al fio rer imeJlto de
ar ti Ih ar i a pes erla n
1 ~1ário Pe rr r r a rie Aguiar
do
Cent.ro de Ins t rução df • r 'iço de '~atcria 1. José Fer
nandes
do ]nstitllto
Técnico
~jlitar
dos Pupilos
do
Fx~rcito,
l° sargento
l° meco electricista.
Acácio
{lias Bapt.i s t a da Faco l a [i Li t ar Electrornecâníca,
l°
sa rgen to l° mec, vi at , rodas .José Alves Gago. do regi
m~lto de artilharia
ligeira
nO 4, las sarg ntos lOs
["cc. vi at
lu rar t.as José M'u'ia Dinis do grupo divisio
nário de carros
l c coml.at;e , Li no Lei tão
da Costa,
do
Centro de Instrução
de en-iço
ele Material,
Fernando
da Conce i çfío Pereira,
do reglrrento
d cavalaria
n? 7.
2°s sargentos
meco vir t , lagartas
e espf",( iai.s l"dmundo
Rodrigues
ri I ipe do Grupo Di visionário
de canos
de
combate,
e o furri el Menue 1 Marques HLeuo.
do rC"gi
men to de caval ar-i.a nO 8 tendo todos Gano unidade mo
Iri Li zado r a fi conpanlri a cl:i visionária
de' mam tl'nç;io (le
material,
:.!,C s sargen tos meco vi t , rodas Carlos
Alber
to do Rosário
Frederico
Al ln.quo rque
do reg in ento de
Lance i ros n? 2. Rui !'ioel Woreira
dos Simtus uo regi
mento de infantaria
nO 15, I.elldo ambos como unidade
incorporadol'a
o rc"árnp.nt.o dr:. art:i'larla
li{'eira nO 5
fur.riel
meco rudiornohtudor
Francl"co
Baneco
Afonso,
elo legimento
de infantaria
nO 2. t.endo co:no wdullde
incorporadora
o regirr\f"1l4lü Ile iI' funtaria
r ° 8, por
te
r<'.!l1sido nOl1leados pa r servl r pOl' impos' Çüo em re forço
à guarni lião nODI,a1 na Provín c.ia d Angola.
(por despacho de 5 de .Julho de 1~Hi1)
~ assaram a ser considerAdos
Junho de 1961, o:, fUl'riéis
Silva Ferreira.
do hatnlh,o
cano unidade
illcol'poranora
8, f\Jmingos Otei ro Gollve; B
Cor E1ectromccl:1nica,
tt'oclo

nesta
situação
11psrle 30 ele
m ('. Tldl0ll10utadore
hel da
ele (,tlçadO{'N~ nO 5, tendo
o regimGH,o ti' ct\valal'in
nO
Est1lrrpnho,
E,'iI"; o 1a \1i J i
('orpo unjdnr!c
jncol'l'oroc1orn

na

aa.
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o regimento de i.n fent ar i a n? 14 Ilídio José da Costa
do regimento
de cavalaria
n? 8. tendo como uni de.I ..' mo
bilizadora
o regimento
de infantaria
1° 10, furriel
meco viat.
rodas.
Feliciano
Augusto l'e lo Tavar-es do
Grupo de Companhias Trem Auto, tendo como unidade in
corpor ador a o regimento
de cavalaria
nO 8. por terem
si do nomeados para servi r por imposição
em reforço
à
guarniç~o
normal na Pro, ínci a de An~ol a.
(por desp acho de 8 de Julho de 1.9(1)
I

o

PassQu a ser considerado
n rta sit ação desde 25 de Maio
meco vi ato rodas. Buben Par at a
de 1Q61, o 2° sargento
da Si I a Pires,
do Depósito
Geral de Material
de (,uer
ra, tendo corno unidade
incorporadora
o regiM nto de
infantaria
nO 14.
(por despacho de 8 de Julho c ' 1961)

..

co~siderado
nesta situação
desde 3 de
de 1961 o 2° arg nto mec. viat.
rodas. António
tó'~o Afon~o
do regimento
de cavalaria
nO 8
Como unidade
incorporadora
o re~lmento
e artill
antiaérea
f xa por ter sido no ado para servir
imposição
er
( forço
guarm ção no rr H 1 na Prov
de Angola.
(Por despacho de R de Julho de 1961)

Passou

a se

Junlo
CJis
tendo
ar1
pOI
JIlci ':i

consider
do nesta ~ituação
de de 16 de J
nho rle 1961 o l° sargento
1° mec r-adi onont.ador , O
cia'1o AmIlcur Machado do Amaral de r 1'1 t.es , do r imen
to de engenharia
n? 2 data em que em arcou BO Est.ado
da Indi a de regresso
fi Metrópole.
(Por de p acho di> 11 de JIlUIO de .1961)

PasSllU' a ser

uadlO de Amanue~ses

do ExérCito

em a e r c riai der ados n ta s i tuaçâo desde 27 de
.1111' o de 1961. s lOs sargentos
do C)•• T'. Albino de

Passa

Jesl1C! do Instituto
dos Alto
l'.studos ~~ilitares,
[le rcu
!~no Carvalho
Podrigues
da 'scola Pr~tico
d~ Cav~l~
la. por t rem itfo nomeados para '>C1 Ir por unposr çao
,~' r forço.
f'Ua nição nonnal na prov'r;cia
.d~ ~{l.~la.
d ' Como uno dar e mobi lizadora
a Cowpélllaa
Di V1S1 onárau
.e
1UtellçÃo de . [ater-i a l ,
(Por desp acbn de 12 de fulh» d~ 1!J(1)
Pass

nl

o

a ser cons:i dera o neet.a <oi loção
dccode 25 de Ju
d e 1961, o 20 sargento
do Q.A.E. Francisco
de Car

O'J
10
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valho. do regimento 'de infantaria n? 12, por ter sido
momeado para servir por imposição em reforço a guamição normal na Província da Guiné. Tem como unidade
incorporadora o batalhão de caçadores nO R.
(Po r de sp acho de 7 de Ju lho de 19(1)

Quadro do Serviço Geral - Cornetei ros
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Ju
nho de 1961. o 2° sargento corneteiro Joaquim Galego
Sáfara. do Colégio Militar, por ter sjdo nomeado para
servir por imposição em reforço à guarnição normal na
Província de Angola Tem como unidade incorporadora o
regimento de infantaria nO 8.
(por despacho de 5 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 30 de
.Junho de 1961. os 2°s sargentos corneteiros. Galileu
Sanches Cordeiro, do regimento de infantaria nO 12,
tendo como unidade mobilizadora o regimento de infanta
ria nO 10, Manuel Filipe do Carmo do regimento de
infantaria n? 3, tendo como unidade incorporadora o
regimento de infantaria nO 14. por terem sido nomeados
para servir por imposição em reforço ~ b~arnição normal
na Província de Moçambique.
(por despacho de 12 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Ju
nho de 1961. o furriel clarim. Francisco Pereira, do
Batalhão de Sapadores Caminhos de Ferro, tendo como
unidade incorporadora o regimento de cavalaria nO 8.
por ter sido nomeado para servir por voluntariado em
reforço à guarnição normal na Província de Angola.

v - P ROMOCO ES
SAIn1'J'IO~~m (UAIlü Pf.Rl1ANfNlE

Armas e Serviços
Ministério
Repartição
Sargento-Ajudante

do Exército

de Gabinete

no Ministro

de in fant.ar-i
a. o l° sarrent.o AlIguF'to
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de Pinto, do regimento de infantaria na 1, 'contando a
antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 2R de Junho de 1961)

Estado Maior do Exército
Sargento ajudante de infantaria. o 10 sargento Antónlo
Valente do regimento de infantaria na 1, e sargento
ajudante de cavalaria, o 10 sargento João Valentim
Salgado do Instituto dos Altos Estudos Militares, con
tando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961. data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo
posto. (Por despacho de 28 de Junho de 1961)

Direcções

e Chefias dos Serviços

..

Na Depend@ncla

do Ajudante

e outros órgãos

Genera! '

Direcção 00 Serviço de Pessoal
Sargentos ajudantes de lnfantarin,
o~ las surgentos
Heitor Alexandrino fnonísio da Costa ~as, José Ferrei
ra dos Santos ambos do regimento de infantaria na 1,
José Augusto Fern ndes, Porfírio António de Aze edo
Gomes ambos do regimento de infantaria na 6, José Ma
ria Alves do regimento de infantaria na 12, sargentos
ajudantes de artilharia, os las sargentos Joaquim Pin
to Madureira, do Grupo de Artilharia Contra Aeronaves
na 3, e Amândio José Monteiro do regimento de artilha
ria pesada na 3, sargento ajudante de engenharia, o 1°
sargento Elias pareira Marcacha, do grupo de companhias '
trem auto, contando a antiguidade desde 26 de Maio de
1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos
do novo pos to'.
(por despacho de 3 de Ju lho de 1961)

Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina
Sargento ajudante de infantaria, o }O sargento Salvador
de J7sus Neto. do regimento de infantaria nO,1! sa:ge~.
te;>ajudante de engenharia. o P sargento Ihdlo Oionl
Slo Rodrigues do batalhão de sapadores do caminho de
ferro. contando a anti~lidade desde 26 de Maio de 1961
data a partir da qual têm direito aos ven~imentos do
novo posto
(por despacho de 28 de JW1ho de 1961)

sa. Série
5AO
ORnEM no EXFRCITO N°, 2n
****$**************************************.************
Na üep endênui a do Vi ce Chefe do Estado Maio r
Chefia do Serviço

de Reconhecimento

das Transmissões

lOs sargentos de engenharia. os 2°s sargentos Joaquim
Sanches Borges Roavida, do Quartel General da 2a Re
gião Militar. Orlando Alberto Almeida, do Estado Maior
do F~ército (Repartição de Gabinete), contando a anti~
guidade desde 28 de Junho de 1Q61, data a partir da
qual tl'!rn
direito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos qu
adros".
(Por despacho de 8 de Julho de 1961)

Na üsp endênc i a do Quartel
Chefia

f,lestre General

do Serviço de Verificação
de Contas
Inspecção Mministrativa

e de

Sargento ajudante de artilharia, o 1° sargento José Harbo
sa Ferreira. do destacamento do Forte do Alto ~lque,
contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 27 de Junho de 1.961)

ül recç ãn do Serviço

de Transporles

Sargento ajudante de engenharia. o l° sargento António
de Assunção Jorge do grupo de companhias trem auto
contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Por despacho de 7 de Julho de 1.961)

nirecção

do Serviço

de Intendência

Sargento ajudante do S.A.M .. o l° sargento Manuel Celestino passinhas, da Escola Prática de Administração Militar. contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 11 de Julho de 1961)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços.
de instrução e unidades

ln fan ta Iia
Escola

Prática

de Inf~nt~ria

centros

3a série
.
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Sargento ajudante de infantaria. o l° sargento João Pe
reira Pinto, do regimento de infantaria nO 10. contando
a antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimento& do novo posto.
(por despacho

Regimento

de 10 de Julho

de infantaria

de 1961)

nO 1

Furriel do Serviço de Saúde, o l° cabo Joaquim Guerreiro
Pereira, do l° grupo de companhias de saúde, contando
a antiguidade desde 10 de Junho de 1961. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Venee pela verba "Pes so aI de nomeação vitalícia além
dos Quadros' .
Regimento

de infantaria

•

nO 2

Sargento ajudante de infantaria. o 1° sargento Abílio
Gomes Piroto. do regimento de infantaria na 8. cuntando
a anti~lidade desde 26 de Maio de 1961. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Furriel 20 meco radiomon t ado r, o 1° cabo Alvaro António
Pires Miguel da Fscola Prática de Fngenharia, contando
a antiguidade desde 11 de Maio de 1961. data a partir
da qual tem direit.o aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 5 de Julho de 1961)
Reglme~to

de infantaria

na 3

Sargento ajudante de in fant.ari a, o }O sargento. Manuel
António Maduro. contando a antiguidade desde 26 de Ma
i? de 1961. data a partir da qual tem direi to aos ven
CImentos do novo posto.
(Por despacho

Regimento

de

ii de Julho

de infantaria

de 1961)

nO 11

Sargento ajudante de in fantaria, o 1 ° sargento Tiaf'o
LUís Castro Pereira Vera do regimento de infantarIa
na 16, contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 11 de .Julho de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 14

aa.
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Furriel de infantaria, o 1° cabo Luís Rodrigues Gouveia
do regimento de infantana n? 10. contando a antigui
dade desde 1 de Maio de 1961. data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal dos quadros aprovados por ei".
(por despacho de 3 de Julho de 1961)
I

Batalhão

Independente

de Infantaria

n° 19

Sargento ajudante de artilharia, o l° sargento Avelino
de Oliveira Alves, ,do regimento de artilharia pesada
n? L contando a ant igui dade desde 26 de Maio de 1961,
data a partir da qual tem direito aos encimentos do
novo posto. (Por despacho de 28 de Junho de 1961)
Batalhão

de caçadores

nO 6

Furriel de artilharia, o l° cabo Manuel Silvares Jerónimo
do Grupo de artilhar1a contra aeronaves nO 2. contando
a antiguidade desde 3 de Junho de 1961. data a part1r
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal d nomeação vitalícia além
.dos Qaadros '. (por despacho de 12 de Julho de 1961)
Batalhão

de caçadores

nO

8

Furriel de cavalar1a, o l° cabo José Joaquim Clemente
Oliveira, do regimento de 1anceiros
1, contando a
antiguidade desde 3 de Junho de lQ61, data a partir da
qual tem direito aos vencim ntos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos qu
adros".

n_

Artilharia
Escola

Prática

de Attilharia

Furriel de artilharia, o 1° cabo .Joaquim José da Silva
Raimundo. contando a antiguidade desde 3 de .Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentoS
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 12 de Julho de 1961)
Regimento

de artilharia

ligeira

n° 1

33. érie
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l° sargento
de-artIlharia,
o 2° sargento António da Silv
Soares T ixei ra, do centro de ins tr ução de ur-t iIl.ar i
antiaérea
e costa.
con t ando a ant.i.gu idade desde 24 de
Maio de jQ61, data a p' rtir
da (~al t m direito
aos
vencimentos
do novo posto.
Vence p la verba "Pessoal
de nomeação vi talíci a além dos Quadros".
(por desp acho de ~ de Junho de 196 t)

Regimento

de ar t t lh ar i a I igei ra nO ~

Furriel
clarim
o I? caro músico José Coito
oares,
do
regimento de infantar:ia
n? 15, contando a an t i.gu i dad
desde 30 de Junho de 1961. data a partir
da qual te~
direi to aos vencimentos do novo posto.
(por de p aclio de 10 de Junho de 1961)

Regimento

de

r' Ilharia

pesada

nO

2

lurriel
de art.i Ihari.a,
o l° cal.o Joaquim de Sousa Pi res,
do regImento
de artilharia
ligeira
nO 1, contando
a
antiguidade
desde 3 de Junho de 191í1, data a parti I
da qual tem direi to ao vencimentos
do novo post;o .
Vence pela verba "Pessoal
de nOI eaç ão vitalícia
alél
dos quadros'.
(por d esp acho de 12 de Julho de 1%1)

Regirrento

de

artilharia

de costa

Sargento
ajudante
de artilharia,
o I? sargento,
António
Castelhano
da Silva,
do regltJellto de arldharja
pesada
nO 3, contando a antiguidade
desde 26 de Maio de 1961
data a parti r da qual te I direi to ao s vencimentos
do
novo posto.
(por despacho de I, de Julho de 1961)

Grupo de art i I har i a cont ra aeronaves

nO 2

lur rre l 2 m c. rnd:iOr.Jontador, o l° cabo Armando ~'orai
con tando
an t i id d desd
15 de J 1 ho de 1Q61. data
fi partir
da qu 1 te
di rei t
o.
TIÓf11fnt ós do no o
po o. (Por cip p adu» tie I, ri Julho de lq(j1)

satar

l a de Arti Iharin

rfe

Gut'rllicão

nO t
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r~~ol? Prãtic1

ue C~v&1 aria

Furriéis
de c aval ari u os ps cabos Angelo Pereira Cande
ias, e Joaquim António Encarnação Valentim do regimen
to de cavalaria
n? 5, contando fi antiguidade
desde 3 de
.Iunho de 1961, deta a partir
da qual t.ern direito
aos
vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
de nomeaç ão vi tal i ci a além dos (<'ladros".

(Por despacho de 10 de JtLlho de 1961)
Furriel
de cavalaria,
o l° caLo Domingos da Paz Carvalho
contando a an t.i.gui dade desde 28 de Maio de J96l, data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Qradros".

Regimento

de lance t ro s n'' 1

2° sargento
do serviço de saúde, o furriel
José Sanches
Pinto, contando a antiguidade
desde 23 de Maio de 1961
da ta a parti r da qual tem direi to aos vencimentos
do
novo posto.
(por despacho de '28 de Junho de 1961)

Regimento

de I~ncei ros n° 2

Furriel
de cavalaria,
p l° cabo José Gomes ~iranda.
con
tando a antiguidade
desde 3 de Junho de 1961, data a
partjr
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vital icia
além dos Quadros".

Regimento

de cavai aria na 3

Furriel
de caval ar i a, o ] ° cabo .Jeremias da Conce i âo
Durrinhas,
contando a antiguidade
desde 3 de Junho de
1961, data a parti r da qual tem direi to aos vencimentos
do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vi tal (c i a além dos Quadros".
ç

Regimento
1° sargento

de cavalaria

na R

do Q. A.E. o 2° snrgent.o ~,~anuel João Guerra,
contando a ant.i gui dade desd .. 1. de Julho de 1061, data a partir
da qual tem Jireito
áos vt'nclfT1pntos do
no.o posto.
(por despacho de 11, de Julho de 1961)

3(1.
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Engenhsr i a

Escola Prátic~

de Engenhal ia

Sargento ajudante de engenharia. o 1° sargento Carlos
Martins de Carvalho ~~endonça e Mel o da Costa Cabral,
contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vêncimentos do novo
posto. (por despacho de ?S de Junho de 1961)'
lOs sargentos d~ engenharia, os 2°8 sargentos José da
Fonseca Borges, Eusébio Lopes Correia, contando a an
ti~~idade desde 28 de Junho de 1961, data a partir da
qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem
pela verba "Pessoal de nomeação v i t.alj ci a além dos
quadros" (por despacho de 7 de Ju,lho de 1961)

..

Furriel do serviço de saúde, o l° caLo António Soares de
Almeida. do regimento de infantad fi n? 10, contando a
antiguidade desde 10 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros", (por despacho de 11 de Julho de 1961)

Regimento

de engenharia

nO 1

Sargento ajudante de engenharia. o l° sargento Inácio
Filipe Alves, contando a antiguidade desde 26 de Maio
de 1961, data a ;parti,rda qual tem di reito aos vencr
mentos do novo postO.1
(por despacho de '27 de Junho de 1961)

Batalhão

de Sapadores

de Caminho

de Ferro

los sargentos de 'engenharia, os 2°5 sa rgen t.os.Icaquim
Santana Marques, .João Luís da Fonseca, ambos do reg]'
menta de a~genharia nO 1, contando a antiguidade desdp
28 Je Junho de 1961, data a par t ir da qual tem di rei t»
aos vencirrentos do novo posto. Vencem pela verLa "Pes
soaI de nomeação vitalícia além dos Otadros".
(Por despacho de 7 de Julho de 1961)

Batalh-o

de Telegrafist~s

Sargent
. I·ante de 1.. faut.ari a , o 10 sargento ~~
1
Joa .0 aJU(
,Vlanue
I1U1m Fernandes Lucas do ['o olhão de Caçadores nO 10

586

OROFl'

00 FXr::RCITO

3a. Séri e

W'. 20

contando a antiguidade
J('sde 26 de Maio de 1961, data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto.
(Por despacho de 1t de Julho de 1911)
lOs sargentos
de engenharia,
os 2°5 sargentos
António
Gonçal ves da Si} v a , Manue l Correia Mar que s da Fonseca
emhos do regimento de engenharia nO 2, ~1anuel da Fon
seca Taveira,
José Ferreira
Alves, Alvaro dos Santos
Rosa, contando a antiguidade
desde 28 de Junho de 1961
data a partir
da qual têm direito
aos vencimentos
do
novo posto. Vencem pela verba "Pessoal
de nomeação vita~ícia
além dos Quadros',
(por despacho de 7 de Julho de 1961)

Regimen to de engenha r i a nO 3
1C!

sargento de engenharia,
o 2° sargento Norberto Augusto Alves, da Escola Prática
de Fngenharia,
contando a
antiguidade
desde' 2R de Junho de 1061, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Vence p"'Zl verba "Pessoal
de nomeação vi t.a l j ci a além
dos Quadros".

Batalhão

de Transmissões

nO 3

lOs sargentos
de engenharia,
os 2°s sargentos
João de
Abreu Barata,
Delfim Bosa Couto, ambos da ['scala Prática de FJ1)Jenharia, contando a antiguidade
desde 28 de
Junho de 1961, data a partir
da qual têm direi to aos
vencimentos
do novo posto. Vencem pela verl a "Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos Quadros".'
(por despacho de 8 de JuZho de 19(1)

Grupo de Companhias

Trem Auto

Sargento ajudante
de artilharia,
o l° sargento José Leote da Silva flor,
do regimento de anilharia
de costa,
contando a antiguidade
desde 26 de Maio de 1°61, data
a partir
da qual tem direi to aos venc iment os do novo
posto,
(por despacho de 28 de Junho de 1961)

1° sargento

de engenharia,
o 2° sargento .Ioaqu im Estt!vão
Conceição
Duarte,
do r-eg imen t o de ennenl ar i a n? 1,
contando a an t igui dade desci .. 28 de .Junho de 1061, datn
a partir
da qual t"'!T' dirf?ll'n
l'n<; vt")1cimpn ()S do no~o
posto. Vence pela ve-rba "Peasca l dr> l0!11"Ução vi tal {ela

aa, Série
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além dos quadros Iv •
'(Por despacho de 7 de Julho de 1961)

Serviço de Saúde
1° Grupo de Companhias de Saúde
Sargento ajudante de infantaria, o l° sargento Alvaro
Machado Gil. do regimento de infantaria nO 11, contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 11 de Julho de 1961)

Serviço de Administração

Militar

1° Grupo de companh'as de Administração'Militar
Sargento ajudante de engenharia,
1° sargento Ricardo
Luís Saraiva Lopes, do regimento de engenharia nO 2,
contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 27 de Junho de 1961)
Furriéis do S.A.M., os lOs cabos João Francisco Parreira
Manuel da Silva Ferreira, Altano Teixeira, José António
Morais, contando a antiguidade desde 15 de Junho de
1961. data a partir da qual têm direito aos vencimentos
do novo posto. Vencem pela verba Pessoal de nomeação
vitalícia além dos Quadros". '
(po r despacho de 10 de Julho de 196t )

2° Grupo de Companhias ije Administração Militar
Furriéis do S.A.M., os lOs cabo; Armando António Lourenço Gonçalves. Dámaso Calado Batista, Francisco Nobr~1
JOsé Salvado Robalo dos Santos, Adelino Pedroso Nora,
Contando a antiguidade de~de 15 de JWlho de 1961, data
a partir da qual t m direito aos vencimentos do novo
P?sto. Vencem pela verba Pessoal de nomeação vitalí
ela além dos Quadres",
(por despacho de 10 de Julho de 1961)

ÓrRãos de execuç-o

de

Est~b81ecimentos'Mil

serviços e outros elementos
Itares
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Distrito

de ~ecruta[unto

e Mobil ização

na 7

Sargento ajudar t lp i, far ~arla, o 10 sargento .Iosé Go
mes Rosa. do re~)l'llentc de infantaria II" 7, ccn t ardo a
ant igui.dade desde 26 de' Muio de 1961. data li partir da
qual ter- di rei to aos vencimentos do novo posto.
(po r de sp aclu» de ()7 de Junho

Distrito

de Recrutalr.entc

de 1961)

e ,obilização

nO q

Sargento
Judante de ir f ant.ar i.a, o 10 s argent.o \1anud
ArmandoTavares do I g iruer-t.o de infantaria
na 6, con
tando a ant igui.dnde .lr-sde 2(. de Ma'io d lQfi!. data a
partir
da qual t.er rIir ito aos venc imen tos do novo
posto.
(po r despacho de '! de Junho de 19(j 1)
Estabel ec men tns de ínstrucãn
Instituto

Tecnico

Militar

dos Pupilos

do EXFÍrcito

Sargento ajudant.e de artilharia.
o la sargento .Iofio Bo
drigues Vinagre. do regi-nent.o de arti Ihar i a 1igei r'a ne
2, c;ontando ~ antiguidade desde 26 de Maio de 1961,
data a partif da qual terr direito aos vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 27 de .Junho det961)
Campo de TI

10

da Serra

da Carreguei

ra

Sargento ajudante de infantaria.
o ]0 sargento António
de Almeida Cancela, do regimento de in fantaria na )0,
contando a antigu idade desde 26 de Maio de 1961. data
a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo
posto.
(por despacho
de 27 de Junho de 1961)
Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Mi I itar

Principal

Furriel do serviço de saúde, o la cabo Carlos Martins
Pereira. do la grupo de companhias de saúde. contando
a antiguidade desde 15 de: Junho de 1961, data a parti r
da qual tem direito
aos venc imen t os do novo rost.o.
Vence pela verba 'P ,80 ] de nomeação vit~]iciR alpm
dos Quadros".
Furriéis

do serviço

de saúde, os las cabos Óscar de Le

3a.
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r-os Rego, do Hospital ~~ilitar de Doenças Infecto Cor
t~osas.
Manuel da SilVe Cortes do l° grupo de rOF
nhi as d€' sn·íd contando a ant isuidade desde 10 de
ho de l(}t'l data t J1 ir t i r da qual t em di rei r.o a
vencimentos do nov( p to. Vencem FeIa veria PeSSG
de nomeaçro vltalíc). li dos ()J.adras•
(po r despacho de t II de Ju I "o de 191't )
t

HOSlJi t al

III tar

egror al nO 3

~argento ajudnnte dl artll~a~in 0 le ~ar'ento To'~
Gonçalve • do r-e: iment de art.rlhar'ia l igea ra ~
contando a antiguidade desde 26 de ~aio de lQ61
. a partir da qua l te. dLJ ·it() aos 'Fl'icimnnto"'l
do nove
posto. (Por despacho de '17 de Junho de 191:;1)

•

Di ve rso s
Depósito

Geral

de I aterial

de

uer r s

Sargento ajudante de inf ntaria o 1° ia rge n to J,
r ira d Amorim da E< 01 P 'tu'a d Inf'an tar-i.a
tando a ffiltlguidade desde 26 de aio de lQ61, d
partir da qual tem d i re i t.o ao s vencimento
do
posto. (po r despacho de 11 d.e lu lho de 19fi1 )
Depósito

Gelai

de Material

P

de Engenhari~

Sargento ajudpnte de engenharia. o 1° sargento A~and(
MaLias
do regimento de engenharia ~o 2. cont ndo
antiguidade desde 26 de Waio de lQ6l, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do noVo posto.
(po r de sp acho de

Z7 de Junho de 19M)

Sargento ajudant de art.iIhar i a, o 1° sargento .loaqurm
Nunes, do reglmento de arlilharia de costa, cont.ando a
antiguidade desde 26 e ~~aio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 28 de Junho de 1961)
Depósito

Gelai

de "aterial

de Transmissões

Sargento ajudante de ~rtjlhnrjf'.
o 1° sargf'1to 'nllardo
Carlos das Neves. do regimento d arti lhnria per;aoa nO
3, contando a ant.i.gui
dade d de 26 de Maio de 1961,
data a partir da qnal tem di eito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 3 de Julho de 1961)
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'Sargento ajudante de engenharia, o 1° sargento Joaquim
Miguel Américo, do regimento de engenhar i a nO 1, contando a antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 26 de Junho de 1961)

Supranumerários
ln tan ta r i a
Regimento

de infantaria

n° 7

2° sargento de infantaria, o fur riel João António Fumenga ALinhais, contando a antiguidade desde 31 de
Março de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 3 de Julho de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 5

2°s sargentos de infantaria, os furriéis José Vicente
Gregório, José Pedro Vaz de Sousa Machado, ~anuel Ri
beiro Machado, contandQ a antiguidade
desde 30 de
Abril de 1961, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 12 de Jullio de 1961)

Serviço

de Saúde
1° Grupo de Companhi~s

de Saúde

Furriel do serviço de saúde, o fUrriel graduado, Joaquim
Mário de Sousa Leal, contando a antiguidade desde 15
de Junho de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.

No I:Iltramar

3a Região Militar
Furriel do S.A.M., o P cabo Fortunato José Galhardas
Ruivo, contando 8 antiguidade desde 15 de Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos v ncimentos
do novó posto.
(Por despacho de 7 de Jnl.ho de 1961)

33.
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4a Região

Mil itar

l° sargento de infantaria, o 2° sargento José Luís JúnL
or contando a anti~lidadc desde 26 de Maio de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por de pacho de li de Julho de 1961)
Comando Territorial

Independente

do Estado

da lndl a

Furriel 2° mee radiomontador. o l° cabo Hilário Caetano
Florencio de Sousa, contando a antIguidade desde 11 de
Maio de 1961, data a partir da qual tew direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 5 de Julho de 1961)

.

VI - COLOCACOES E TRANSFERtNCI AS ,
SAPaNIOS 00 (UArmPEfM.\NEN1E
Armas e Serviços
Di recções.e

Chefias

Na Depend@ncia
-Di

dos Serviços
do Ajudante

receãc do Serviço

e outros
General

órgãos

do Exérci

to

de Pessoal

2° sargento de artilharia IInácio Santana perdigão,
regimento de artilharia l{geira nO 1.
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades

do

centro.s

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

l° sargento músico de la classe executante no instrumen
to "Clarinete Si.b', Júlio Soares da 4a Região Militar
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Ju
nho de 1961, data em que embarcou de regresso ã Metr6
pole. (por despacho ri'!' 7 de Jv lho de 1961)
2° sargento de infantaria. Lúcio Tanger Ferreira de SOusa,
da
4a Região Militar , devendo ser considerado nes
t
.
h a Sltuação desde 3 de Junho de 1961. Vence pela vera "Pess~l ~~n~e.ção
vitalícia além dos Quadros".

( /Jt4J,. 6ft

/'1)
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:la sargento de infantaria,

Nestor Octávio Moreira, da 3a
Região Militar, devendo ser considerado nesta· situação
desde IS de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(Po r de sp acho de 6 de Julho de 1961)
Regimento

de infantaria

na 5

10 sargento de infantaria, Amílcar da r~nceição Rodrigues
da 4a Região Militar
devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Junho de 1961. Vence pela verLa
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros' •
(por despacho de 6 de Julho de 1961)
2° sargento de infantaria. Henrique Luís Caetano da Silva, da 3a Região Militar, devendo ser considerado nes
ta situação desde 15 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(Por despacho de 6 de Julho de 196t)
.
20 sargento 20,mec. viat. rodas, José Pescada Bento, do
Grupo de Companhias Trem Auto.
(por despacho de 10 de Julho de 1961)
Régimento

de infantaria

na 7

Furriel de infantaria, Domingos Fernandes Trindade, da
3a Região Militar, devendo ser con.sider ado nesta si tu
ação desde 19 de Maio de 1961. Vence pela verba "Pes
soal de nomeação vi tal íeia além dos Quadros".
(por despacho de 6 de JuUio de 1961
Regimento

de infantaria

na R

2° sargento de infantaria, Manuel António Póvoa, da 3a
Região Militar. devendo ser considerado nesta situação
desde IS de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(Por despacho de 6 de Julho de 1961)
Regimento

de infantaria

na 10

la sargento de m Iant.ar i a José l.ll{s .l,tnior.da 4a Rp.gi
ão Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Junho d~ 1961 Vence pe 1 fi verba Pe ssoa I
de nomeação vital Íc-i a além de; nu dr<1S
(Por despacho de 10 de Julho de 1961)
I

3R. Sér i e
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Regimento

de infantaria

nO 12

2° sargento graduado de infantaria,
João Aires Pal t az ar
Lopes, da 3a Região Militar
Comando Territorial
de S. Tomé e Príncipe.
devendo ser considerado nesta
situação desde 1q de Junho de 1961. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vi tal ícia além dos Quadros".
(por despacho de 11. de Julho de 196.1)

Regimento

de infantaria

nO 13

2° sargento de infantaria,
José Pinto de Morais, da 3a
Região MiU t ar, devendo ser considerado nesta situação
desde IS de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(por despacho
6 de Julho de 1.961)

Regimento

de infantaria

nO 14

2°s sargentos de infantaria,
José Maria Sardinha e Lsma
el Augusto Monteiro. da 4a Região \li1itar,
devendo ser
considerados nesta situação desde 3 de Junho de 1961.
Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
aléo
dos Quadres".
(por despacho de 6 de .lulho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO ·15

2° sargento músico de 2a C1a~se executante no instrumen
to de "Oboé" José Ribeiro Correia. da 4·a Região Mil i
taro devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Junho de 1961. data ~ que embarcou de regresso ~ Me
trópole.
(por despacho de 6 de JIllho de 1961)
2° sargento músico de 2a classe executante no instrumen
to de . Trompa de' Harmonia", Olcgário Rodrigues Correi a
da Silva. devendo ser considerado nesta situação desde
8 de Junho do 1961, data em que embarcou de regresso
~ Metrópole. Passa a vencer pela verba de "Pessoal de
nomeação vitalícia
além dos Ouadros".
(por despacho de 12 de Junho de 1961)

nlhão de caçadores
2° sargento d
4a Região
ação desde

nO 5

AUD11sto
Vi J ares ,• da
t,'
ar, d vendo f'r considerac1o npsta S1tuJunho de 1961. Vence pela V'erLa 'Pes

. r "antflri a , /v'n ndi

(l
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seul de nomeação vitalícia aléw nos Quadros.
(por despacho de 10 de Julho de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 6

2° sargento de infantaria, Manuel Ferreira, da 3a Região
Militar. devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de no
meação vitalícia além dos (À,ladros".
(por despacho de 6 de Julho de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 8

2° sargento de infantaria, António Joaquim Simões Ale
grias, da 4a Região Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de J~nho de 1961. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação ntalícia além dos Ouadros".
(por despacho de 6 de Julho de .1961)

Batal hão de caç ado res n° 10
2° sargento de infantaria. Benigno Teixeira Pires, da 4a
Região Militar. devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vi tal íeia além dos Quadros",
(por despacho de 1.0 de Julho de .1961)

Artilharia
".thfterto.JH

artilharia

ligeira

nO 1
I

1° sargento de artilharia, Fernando Martins. da 3a Região
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
15 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros",
(po r desp acho de

Regimento

:J)

de Junho de 1961.)

de artilharia

pesada

nO 2

2°s sargentos de art.ilhari a, Anselmo Aires Alves, e José
dos Santos Moura. ambos do Gomando Territorial Indepen
dente do Estado da lnd:ia. Vencem pe la verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além ~QS ~)l~drQ~'
(por despacho d,. 7 d'! Jn/ho de 1961)

Regimento

de artilharia

pesRda ~~ 3

aa,
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2°s sargentos de artilharia, Joaquim António Calinhos e
Manuel de Sá. da 3a Re~ão '1ili:tar,devendo ser consi
derados nesta situação desde 15 de Junho de 1961. Ven
cem pela verba Pessoal de nomeação vitalícia além do,
Qladros". Com destino ao Centro de Instrução de Condu
ção auto nO 2.
(por despacho de 7 de Julho de 1961)
Cavalaria
Regimento

de lancei

ros nO 1

2'J sargento de artilharia, António Joaquim Cordeiro Ris
caia, da 3a R~giio Militar, devendo ser considerado
nesta si tuação d ide 15 de Junho de 1961. Vence pela
verba "Pessoal de nome ão vitalícia além dos Qradro
Com destino ao·Centro de Instrução C~ndução Auto nO 3.
(por desp acno de 10 de Julho de 19(1)
Regimento

de cavalaria

nO 6

2° sargento de cavalaria António da Natividade Silva, do
regimento de cavalaria nO 8, devendo ser consider do
nesta situação desde 16 de Junho de 1961. por ter re
gressado do Comando Territorial Independente do Estado
da India. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vita
lícia além dos Qladros".
(por despacho de 11 de Julio de iJ'1)
Engenha r ia
Escola

Prática

de Engenharia

Furrtel de eng
aria transmissões, Jc:>ão'Francisco de
.J~sus Cavaleirfl; 'a 4a Região Mi litar, devendo ser con
sIderado ne~tu ~ltuação desde 3 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos
Quadros'. Com destino ao Ratalhão de Transmissões nO 3.
(por despacho de 4 de Julho de 1961)
Regimento

de engenhari

a n° 1

2° Cas argento de engenharia sapador, AqUI'1es Pe re i.r-a d o
rmo do regimento de engenharia nO 2.
(por desp adu» de 11 de Julho de 1961)

3a. Série
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2° sargento de eugêüharia sapador Silvestre Joaquim Batista da Fonseca, do regimento de engenhar-ia n? 2
(por despacho de 11 de Julho de 1961)
Orgãos

de execução

de serviço

e outros

Estabelecimentos

Mi I itares

Estabel

de Instrução

ecimentos
E'Scola

Militar

el enanto s

Electromecânica

l° sargento l° meco radiomontador, Oaciano Amílcar Ma
chado de Amaral Brites. do regimento de engenharia n?
2. Passa a vencer pela verba 'Pessoal de nnrneação vita
lícia além dos Quadros".
(por despacho de 11 de Julho de 1961)
Oi ve r so s
Destacamento

Pisto

do Forte

de Almada

1° sargento de art.iIhar ia Armindo dos Anj os Neto, do re
gimento de artilharia Ligei ra n? 1.
Oestacamento

do Forte

do Allo

üuque

2° sargento de infantaria, José Valentim de Matos Prata,
da 4a Região Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 8 de Junho de 1961 Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 11 de Julho ele t9Rt)
Sup r an ume r á r i o s
ln f an t a r i a
Regimento

de infantaria

nO 2

2° sargento de infantaria, Joaquim Augusto Castelinho.
do regimento de infantaria nO 12. por ter embarcado
para a 3a Região Militar onde vai servir por imposição
em reforço à guarniçqo norm~l nevenno ser considerado
nesta si tuação desde 28 de Maio de ·1961
(Por despacho ele 6 de Jnln« de. 196t)

3a. Sétie
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2°s sargentos de infantaria, Ventura Dias da Silva Cunha
do Depósito Geral de Adidos. João Barrigas Filipe do
regimento de infantaria nO 6, furriel do servi90 de
saúde Joaquim António Lourenço, da Assi~ência aos Tu
berculosos do Exército, furriel de artilharia, Abel
Fonseca Figueiredo. do regimento de infantaria nO 14.
e os furriéis de infantaria, J0ão Sobreiro Moreno e
Hermínio Rodrigues Martins do regimento de infantaria
nO 1, Luís Ledo Rodrigues Alves do regimento d~ infan
taria nO 13, Viriato Correia C~nçalves, do regimento
de infantaria na 15, Manuel José Mestre Ramalho e José
António Lopes do batalhão de caçadores nO 8, Luís Oli
veira Roldão, do batalhão de caçadores nO 9, por terem
embarcado para a 3a Pegião Militar onde vão servir por
imposição em reforço h guarnição normal, devendo ser
considerados nesta sit ção desde 15 de Junho de 1961.
(por despacho de 5 de Julho de 1961)

Regimento

de infantaria

n° B

2°s sargentos de infantaria Helder Victor Dórdio do regi
mento de infantaria n? 16. Agostinho InáC10 Gaspar e
Manuel dos Santos Fernandes, da Escola Prática de Infan
taria. José Fodrigues Cabral do Centro de Instrução de
Operaç0es Especiais. e o furriel José Dias Fernandes
do Centro de Instrução Condução Auto nO 3. por terem
enharcado para a 3a Região Militar onde vão servir por
1mposição em re forço 'à guarnição normal. devendo ser
considerados nesta situação desde 28 de Maio de 1961
(po r desp acho de 24 de -Junho de 1961)

RegImento

de infantaria

nO 7

2° sargento de infantaria António José Heleno da Costa.
do centro de instrução de condução auto n~ 2, p~r ter
~Larcado para a 3a Região Militar onde va1 serV1r por
1mpo?ição em reforço ~ guarnição normal,. devendo ser
cons1derado nesta situação desde 28 de Ma10 de 1961.
(por despacho de 6 de Julho de 1961)
2° sargento de infantaria Adolfo da Costa Carvalho do
~~gimento de infantaria nO R. os furriéis António ~í
E10,V~ntura do regjmp.nto de infantaria nO 3 AlbIno
sP1r1to anto Peixoto Pinto do batalhão de caçadores
~o IO-.Fausto
Roque Correia da Escola Prática d: in
antar1a, Eduardo Viana do regimento de infrultar1a nO
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13. José Landeiro F rreira do regimento de infantaria
nO 1, Manuel Lourenço Lourenço do regimento de infanta
ria nO, 5, 2° sargento do serviço de saúde José Lu s
Caeiro Benedito, do Hospital Militar Principa . e o 26
sargento de infantaria. José Pinto da Fonseca. do re
gimento de infantaria nO 12, por terem embarcado pa
ra a 3a Região Militar onde vão servir por imposição
em reforço à guarnição normal, devendo ser considerados
nesta situação desde 15 de Junho de 1961.
(por despacho de ''j de Julho de 19(1)
í

Regimento

de Infantaria

nO 8

2°s sargentos de infantaria José Agost.inho Correia Palma
do regimento de infantaria n? Li. Jos~ Maria Simões
Vilão do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exér
cito, 2° sargento do serviço de saúd~, José da Cruz
Mousinho do Hospital Militar Regional nO 4. por terem
embarcado pala a 3a Região Militar. onde vão servir
por imposição em reforço à guarnição normal, devendo
ser considerados nesta situação des~e 28 de Junho de
1961. (por despacho de 5 de Julho de 1961)

Regimento

de infantaria

n° 10

2° sargento graduado Eduardo Soares Fernando Figueiredo
do batalhão independente de infantaria nO 18, por ter
embarcado para a 3a Região Militar onde vai servir por
imposição em reforço à guarnição normal, devendo ser
considerado nesta situação desde 3 de Junho de 1961.
(por despacho de 6 de Julho de 1,961)

Regimento

de infantaria

nO 11

2° sargento de infantaria.tulS José Alexandre Marques
Pereira .Gomes , do reg iraento de jnfanr.ar-ia n? 14. por
ter embarcado para a 3a Região Militar onde vai servir
por imposição em reforço
guarnição normal, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Junho de
1961. (por despacho de 6 de Julho de 19(1)

Regimento

de infantaria

nO 15

2° sargento de infantaria,. T uciano Marques dos San tos
do batalhão independente de infantaria nO 19, por ter
embarcado para a 3a Rp.giãt'}
Mi 1j t ar onde v i servi r por
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imposição em reforço à f:'uarniçãonormal, devendo ser
con side rado nesta situação desde 3 dp .Iunho de 1961.
(Por despacho ae 6 de Julho ce 19(1)

Regimento

de infantaria

nO 16

2° sargento de infantaria Luís Ventura de Jesus, do ba
talhão de caçadores nO 6, por ter embarcado para a 33
regi ão 'vIi litar onde vai ser vi r por imposição em reforço
b guarnição normal. devendo ser 'onsideradc. nesta ~i
tuação desde 28 de Maio de 1Q61.
(por despacho de 6 de Julho de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO 5

Furriel de infantaria Jo1ío Manteigas Car raçâo da Escola
Prática de Infantaria por ter embarcado para a 3a Regi
ão ~~iIi t ar onde vai servi r por imposi ção em reforço b.
guarniçãó nonnal. devendo ser considerado nesta situa
ção desde 3 de Junho de 1961.
(por

despacho

de 6 de Julho

Batalhão

oe caçadores

de Wfi1)

nO 8

20 sargento Alexandre Guerreito da ~recção

do Serviçó
de Pessoal por ter embarcado para a 3a Região Militar
onde vai servir por imposição em reforço a guarnição
normal. devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Junho de 1961.
(por despacho de 6 de Julho de 1961.)

Cavalaria
Regimento

de cav~laria

nO 7

2°s sargentos de cavalaria. Francisco António Gouveia
Marchã do centro de instrução condução auto n? 3, José
de Assunção Ramos Ribeiro do centro de instrução de
material e António Pal.lri nhas ~eijocas da Escola Prática
de cavalaria, e o furriel João José Amaral Rabiais,
do regimento de cavalaria nO 7. por terem embarcado
para a 3a Região lilitar onde vão servir por imposição
em reforço h guarn ic~o norma 1 devendo ser conRiilerados
nesta situação deso; 15 de .Iunho de 1%1.
(por despacho de 5 de JIll ho de 1961)

3a. Sé r i e
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Regimento

de cavalaria

nO 8

,nrriéis
de cavalaria Moisés Diúní::;io rlo regimento de rn
fantaria n? 15 por ter embarcado para a 3a negião Mi
litar.
onde vai servir por imposição em reforço
gu
arnição nonnal. devendo ser considerado nesta situação
desde 28 de Maio de 1961.
(por

Serviço

despacho

de G de Julho

de 19(1)

de Saúde
2° Grupo de companhias

de Saúde

2° sargento do serviço ele saúde. Nicolau Manuel Guiomar.
do Hospital Militar da Praça de Elvas, o furriel
do
serviço de saúde Manuel Costa Moreira da Assist ncia
Nacional aos Thberculosos. por terem emlarcado para a
3a Região Militar onde vão servir por imposição em re
forço a guarnição no rmal , devendo ser considerados
nesta si tuação desde 8 de Junho de 191í1(por despacho de 11 de Julho de 1961)

Serviço

de Administração

Militar

Furriel do S.A.M. José Manuel Monteiro da Escol a Prática
de Administração Militar,
por ter embarcado para a 3a.
Begi âo Militar onde vai servir por imposição em refor
ço a guarnição normal. devendo aer consjde rado nesta
si tuação desde 28 de Maio de 1961.

No Ultramar
3a Regii'lo r~ilitar
1°s sargentos de engenharia Acácio Jaime Branquinho, da
Escola Prática de Engenharia. Isidro José Fragoso. da
mesma escola, por terem sido nomeados para servir por
voluntariado, devendo ser considerados neF'ta situação
desde 22 de Junho de 1961(Por despacho de 7 de Julho de. 1[J(il)
1° sargen to de engenha r' a (11;] herme ~lRrio Ca anns da
Conceição, da Divi são r!p OLras TIlt ramarin as e das llhas
Adjacentes. por ter sifio non«ado para servi r por impo.
sição em reforço a gURf'Olçáo normal devendo ser COll~lderado nesta si tuação desde 22 de .Iunho ele 1961J

(Por despacho

de

7 de Jul.ho de 1961)
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2°s sargen
de ,av4l~ri.J~io ~apOiQ Vid
1 do Grupo
Divisionário
oe C ....
~l
",lJmL<.1Le.l'rancisco
João Rosa
da r~sta do regimento
de cavalaria
na 7. 2°s sargentos
de infantaria
Francisco
Leandro Anaral do Colég1o Mi
l i.t ar , Marcelino
Afonso Diogo do batalhão
de caçadores
na 8, João Ilat.ina de Araújo do Distrito
de Recrutamento
e Mobilização
na 9. por terem embarcado
para a citada
região onde vão servir
por imposição.
devendo ser con
siderados
nesta situação
desde 26 de Abril de 1961 .•

(po r despacho de 21 de Junho de 1.%1)
I

VII·

CONCURSOS,

CURSOS E ESTAGIOS

A) - Goncu rso s
- Averbamento
Frequentou
com aprovei tamen to e com a classi ficação
que
lhe segue o concurso para o posto de sargento
ajudante
músico subchefe
de banda.
aberto
pela O.E. na 6
3a
~rie
de 28 de Fevereiro
de 1961, o l° sargento
múSICO
Sílvio
Lindo Pleno .•.••
12 valores.
do regimento
de
infantaria
na 12.

(por despacho de .5 de Julho ae 1961)
B) - CU JSO

S

- Averhamento
Publica
se
da Escola
"1961, nos
61 de 26
MaIor do

a relacio
dos alunos ~Ie concluiram
o curS0
Centra>l de Sargentos,
no ano l.ect.i vo de 1%0termos da nota circular
r.O 2<W7/IE P? 424 1/
de Maio de 196]. da 5a Repartição
do Estado
r~ército.

Curso

A) - P~r3 promoção

N°.de Unidades
Ordem

II

Oficial
Nomes

Postos

do Q.S.G.F.
CI assi fi ca-

ç ão Fi n ai
(Valores)

1
2
3
4

G.N.R.
R.A.L.2
LA.F.M.

n.r. 1

l°. af'g. kílcar

"

"
"

dosSantos
Presado
João Bodr i.gue: Vinagre
.João Valentim :ulgado
Augus to de f; Ilho

15.31
14.92
14,51

14,33
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5 r.E,
2 10. Sarg. Ricardo Luís Saná va Lopes
13, Q1
6 R. r. 1
r,
.Tüüo Ferrei ra dos San tos
13.88
7 R. r. 6
Manuel Af3IIando Tavares
13 fi7
"
8 R.A.L. 4
José Pinto Gonçalves
13,63
9 e. O.M.M.
António de Assunção .Iorge
13,57
"vr
10 R.A.P. 3
Eduardo l..
ar los das Neves
13,50
11 E.P .•E.
Carlos Martins de Carvalho de
"
Mendonça e Melo da Costa Cabral
13 31
12 R.A.P. 2
Júlio dos Santos Oliveira
13,28
13 R.A.P. 3
António Cast.e lhano da Silva
13.23
"
11 G.A.C.A 3
.Joaquim Pinto Madureira
13,15
15 R.E. 1
Inácio Filipe Alves
12.49
16 R.I. 10
António de Alme'ida r:ancela
12,22
"
17 R.A.P. 1
Avelino de Oliveira Alves·
12,09
18 R.E. 1
Joaquim Miguel Américo
12,02
"
19 n.F.A.D.
José Barbosa Ferreira
11,75
"
20 G.N.R.
António Trindade Alegria
11,7121 B.I. 6
Porfírio
António ne A~evedo
"
Gomes
11,65
22 G.N.R.
Manuel Angelo Leão
"
11,62
23 B.I.r. 18
José Brunos da Silva
11,53
"
24 'R.C. 6
João António ['ores Salgado
11.50
"
25 R I. 11
ÀI varo Machado Gi 1
11.46
"
26 a r. 7
José Gomes Bo::;a
11.42
27 R.r. 1
António Valente
11.35
28 R.A.P, 3
Amândio José Monteiro
11.22
"
29 E.P.A.M.
Manuel Celestino Pas!"inhas
11.15
30 B.S.e.F.
Il (di.o Dionj s'i.o Rodrigues
11,10
31 R I. 16
Tiago Luís Castro Peleira
"
Vera
11,07 (a)
,.
32 R.E. 2
Armando Matias
11.07
33 R.I. 1
Salvador de Jesus Neto
11,06
"
34 R.I. 12
José Maria Alves
11,04
"
35 R.A.C.
Joaquim Nunes
11,03
36 G.N.R.
António José Pau l ino
11.00
"
37 R. I. 8
AbílIO Gomes Piroto
10,94
38 a r. 6
José Augusto Fernandes
10.93
"
39 a.c. 10
Manuel Joaquim Fernandes Lucas10.79
"
40 R.A.C.
José Leote da Silva Flor
10.72
"
41 G.C T.A.
Fl i.as Pereira Mercacha
10.70 (a)
"
42 R r. 1
JJ<!i t.or Alexandrino Dion {si
"
da Costa Dias
10,70
43 R.I. 5
M8.._nllel
Pascoal
10,63
"
10,61 (a)
44 E.P.I.
José Pereira ele Amorim
"
45 R.I. 10
.1050 Pere'ra Pinto
10,61
"
46 R.!.
3
10,57
Manuel António Maduro
"
II

fi

II

II

..

IV

II

o

(a)

Maior antiguidade

como l°.

Sargento

33.
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Frequentaram com aproveitameuto e com as classificaçõe~
que lhes vão indicadas o curso de 2° meco de torre
que funcionou no Companhia Di visionária de ~anutenção
de Material de 3 d Outubro de lQ60. a 1 de Julho de
1961 os seguintes 1(~ cabos
"Companhia

üivr s icnãr l a Manutencão

l°. Cabo 198/59 Manuel Rodrigues
"

"199/59
"Grupo Carros
10. Cabo 246159
"Grupo
l°. Cabo 199/59
"
356/59
358/59
"
h

Francisco Arsénio
de Combate-Regi~ento
Fernando Suzano
DIvIsionário
Carros
José Cardoso .
Alfredo AlmeIda
Angelo Laureano

de

sater l at:'

14
Va~.
12,15 "
de Cavai ari a n08
12,25 Va
de Combate"
11.85 VaI

11
1)

A estes cabos deve ser avertado aquele curso.
VIII

- DECLARACOFS

1 - Desistencias
Desistiu da fr~~u~n~ia Jo curso de 2° meco viat. rodas
aberto pela circo urgente nO 16843
po 7/2 2/2 de 2Q
de Maio de 1961, da Repartição de Sargentos e Pra as
que teve início em 20 de Maio de 1961, no regimento d
artilharia pesada nO 1 (C.I.S.M.), o l° cabo ajudante
de meco vi at , rodas. Manue l da Conceição Travanca, do
regimento de artilharia de costa.
(po r despacho de 7 de Ju lho de 1961)
Desistiu da frequência do curso de 2° meco viat. rodas.
aberto pela circ.-urgente nO 16843 pc 7/2-2/2 da Rep.
de Sargentos e Praças de 29 de Maio de 1961, que se
encontra a funcionar no Centro de Instrução de Serviço
de Material. desde 20 de Junho de 1961, o l° cabo ajudo
meco viat. rodas, António Paulo dos Santos do regimento
de infantaria nO 12.
(por despacho de 11 de Julho de 1961.)
2
As praças que pertenci
ao extinto r.rupo de Artjlhar~a
Contra Aeronavp.s nO 1, foram transferidas para o regl
mento de artilharia antiaérea fixa.
(por despacho de 14 de Jrllho de 1961)
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3 - Pret'nições
Por ter completado as Ci"nrliçíies de promoçSo , deixou de
estar preterido,
d0 de 23 Je Maio de 1961, o furriel
do ser viço de saúde, .Io .•é Sanc~es Pi.n to , do regímen,to
de lanceiros nO 1.
(Po r de sp acho de 6 de Ju lho de 1961)

4 - Rectificações
Declara-se
nula e de nenhum efeito
a colocação
do 2°
sargento de caval ari a João Augusto Neves do regirren to
de Lance i ros n? 2, como consta n a O.r:. 11'" 17 30 d-r1e
de 20 :le Junho de 1961, pág. 467.
Declara se que o fur r i.e L 2° mec , vi at., rodas, José Si I
Veira Brum, do hat.a lh ão indepf'.ndenl.e de in f'ant.ari a nO
17, promovido ao actual post.o pela 0.1'.. n? 16
3a ~é
rie de 10 de .Iunho cIp 1%1, pág. 422, foi colocado no
regimento de infantari a n' 12, e não no rf'tTiment.o de
infant.aria
nO 14, COll10 por lapso se publ.i cou.
Contam a antiguidade
no actual post.o desde 3 e Junho de
1961. e não como foi indicado na O. E. n? 17 3a Série
do mesmo ano, os furri~is
de artilharia.
An~ando Pe
reira Bordonhos e Franci sco nt:ónio fE'on Si....
inha,
ambos da Escol a Prá t.i ca de Arta Ihara u.
Decl ar a se que o furriel
co rn tei ro Luis A ri ar Camilo,
do bat.a1híio de caçadores nO 5, promovido !lO actual pos
to pela O.E. n? 17 30 'érie de 20 d .Iunho d
%1,
pág. 457, conta a an t.i giri.dade desde ~1 de Abril de 1961
data a partir
da qual t.ern dire i t o ,0'" venc in-en t os do
novo posto, e não cor o consta da mesma O. E.
(por despacho de 8 Jl: .lul.lio ele j9(1)
Ileclara se que o l° sa rgen to José Júlio dos Sant o , do
reg irrent.o de l ance i ro s n? 1, se destina ao Centro de
Inst.ruç ão de Condução Auto n? 3.
(Por despacho de 11 de Julho de 19G1)
Dec1ara~se

que o P sargento de infaJ\t.llri8,
Cllndjdo Ju
foi cca\ocodC 'lO' lnsti uto tlP. Al-

llo 1os1 f'Urtuil\ki,
i

..

3a Série

• .J

011

d~ 10 de Junho de 1961, pá
(Por despacho

de 7 de Julho

7.

L

l

~23.

de 1961)

O. E.

nO

16
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5 - Refo rmas
Que sej am cons ider ado na c;ituação de des l i gados do serviço, prevista na parte final do artO 15° do D~ecreto
-Le i n? 28.404 de 31 de Ilez emlro de 1937, desde a
data que a cada um se indica, por terem sido julgados
incapazes de todo o serviço
Regimento

rle infnntaria

nO 15

10 sargento do Q,.A.E. Acácio dos San tos Ferreira.
de 21 de Março de lQ61.
negimento

de Infantaria

des-

nO 12

la sargento músico Car os Alberto Dengue, desde 5 de
.Junho de 1961-

Escola

Prática

de Infantari~

2° sargento músico António Vilas de Sousa, desde 6 de
.Iunho de 1961HOsP I tal

Mi I i tar

R

Ionat

nO 1

20 sargento enfermeiro Afonso Teixeira Conçal ves , des
de 23 de Junl.o de 1961(Por detp acho de tO ete Julho de 19(1)
6 • Vencimentos
Oeclura s que pas aram a vencer pela ve rLa dos "Qua
drus aprovados por Lei", os seguintes 2°s sargentos
.r~ romont.adorcs-

Alfredo Manuel Martins Bat.ista, António ~1aI'Ía Viegas
de Carvalho, Joâo Albtrto Pinto Cabaços, todos da Es
cola Militar El ect.romec ri ca.
(por de p acho de 11 Ile Julho de 1961)

IX - OBITUARIO
Junho 24
l0 sargen o do Q.A..r.· Al Fredo Augusto Vicen
, te de Sousa Conceição, da Chefja no ~erviço ne Orça
mento e Administração.

38. Série
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o

Ministro

. Máno, José

Está

conforme,

do Exército

Pereira

da

.

Si Lua

tsltsLIU

DO EXERCI

I t:.CA

(AI'1',. 8lbl.otlca

0(>.0

O .

do E. M. E.)

'-'

MINISTÉRIO

DO EXÉRCITO

do Exército

Ordem

3.'"

SetRIE

30 de Julho de 1961
Publ ica-se ao Exérci to o seguinte:
I -

UDAHÇA

.~

DE QUAORO

ro (J MfO

PFRfANFNlli

Quadro da Arma de Infantaria
Regimento

de infantaria

nO 3

Os 2°s sargentos do (Juadro Complemento, Manuel Duarte d~
Sousa e Joaquim dos Santos Ridarra. ambos do regim~nto
de infantaria n? 4. t m pas agem ao quadro permanente
da arma de infantaria, pcrque encontrando se aprovado~
para este quadro lhes ter competido o preenchimentQ
de vaga. Contam a antiguidade desde 1 de Maio ue 1961.
Ficam graduados no posto de 2° sargento. vencendo coco
furriel. (por despacho de 19 de Julho de 1961)

II - MÚDANCAS DE SITUAÇAO
~Af(;OOOS fi CUAfID PEFMANENIE

Ingresso

nos Quadros

Quadro da Arma de Arti Iharia
Pas ou a ser considerado nesta si tuaçâo desde 16 de Juon de .1961. o 20 sargento João Simões do Grupo de
Com panhj as de Tren Au to.
(p~r -Lesp acho de 17 de Julho de 1961)

h
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Passou a ser considel'ClJo u.::.sta situação
clesde 24 de Ju
nho de 1961. o 2° sargento
2° meco viat.
rodas. João
Diogo. data do embarque de regresso
à Metrópole,
por
ter terminado a comissão de serviço no Comando Territorial Independente
do Estado da India.
(por despacho de 18 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 16 de Ju
nho de 1961. o 2° sargento
2° meco viat
rodas. Francisco de Sousa Miranda,
do Grupo de Companhias Trem
Auto, data em que embarcou de regresso
à Metrópole,
por ter t.errni.nado o serviço no Comando Territorial
ln
dependente do Estado da India.
(por despacho de 18 de Julho de 19fi1)

Quadro

de Amanuenses

do ~xército

Passaram a ser considerados
nesta si tuação desde 27 de
Junho de 1961 os 2°s sargentos
de infantaria.
kltónio
dos Santos Conde. do regimento de infantaria
n? 5, Ma
nuel António Pedrosa do Comando Territorial
Indepen
dente do Estado da India.
(por despacho de ?4 de Julho de .1961)
Passaram a ser considerados
nesta situação
desde 1 de
Julho de 1961,0
l° "sar'gent;o de artilhar;
a Joaquim An
tunes dos Santos ~lal'ques, da Escola Mili tal' Ele t.romecân i ca, 20s sargentos
de infantaria.
Rafael da C.oncei
ção Marques. do batalhão
de caçadores
n ? 1, João da
Luz Curado, do Latalhão de caçadores hO S, .loaqu im Go
mes da Cunha do Lat.al.hão i.udepend nre de infantaria
nO 17.
(Po r despacho de '}I, de Julho de 1961)

Passagem

a situação

QU3dro 'do Serviço
Passou

a ser

considerado

de disponibi I idade
Geral
nesta

si tuaçjio

desde 14 de JuAnt()I1io AI
do reg iment.o de iu f'an t ar i a n? 6.

nl.lO de 196~. o l° cabo músico nv 48/60/Ild.
hi.no Ferre} ra Marques

Passagen

'as r ropas Ll cenc i anas

Uuadro Ma Arma de InfantBri~
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Passou a ser considerado nesta situação desde 26 de Junho de 1961, o 2° sargento Felizardo Piçarra Sabino.
da 4a Região ~ilitar,
(por despacho de 18 de Julho de 1961)
Passagem
Ouadro

a situação

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Ju
lho de 1961, os lOs sargentos de infantaria, António
de Almeida, do regimer to de infantaria n? 14. João da
Mota Amaral. da Escola Prática de Infantaria. tendo
ambos como unidade mobilizadora o regimento de anfan·
taria nO 3, por terem sido nomeados para servir por
imposição em reforço a guarnição normal na Pro 'íncia
da GIiné, (Por despacho de 2" de Jlllho de 1961)

.

Passou a ser conslderado nesta situação desde 15 de Ju
lho de 1961. o l° sargento de infantaria. Egídio Isido
ro de Sousa. do regimento de infantaria n? 12, tendo
como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO
16. por ter sido nomeado para servi r por imposição ,I
reforço à guarniGão normal, no Província de Timor.
(Por despacho de V de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 15 de .J
nho de 1961, o 10 sar~ento de infantaria. Almiro Pf
reira, Bo regimento de artilharia pesada nO 2, tendo
Como unidade mol ilizadora o regimento de infantaria n
15. por ter sido nomead para servir por imposição '11
reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de 24 de Julho de 1961)
Passnram a ser considerados nesta situação desde 11 d~
Julho de 1961, o lOs sargentos de infantaria, Manuel
Augusto Ferraz. da Escola Prática e Infantaria. tendo
Corno un'dnde moLilizndora o ,regimento de infantaria nO
12, Jorge Aurélio Rodrigtles, da Lat.alhâo de caçador s
nO
tendo como unidnne mobilizadora o batalLão inde
pendente de infantaria nO 17, Ant0nio de Sousa Rodas.
do .regimento de infantaria nO 5. tendo como unidade
mobIlizadora o batalhão inele enrlent.etil' in Iant.aria n?
18, por terem sido fome dos páro servir por imposição
em refo'l'ço guarni ção normal na Provínci a de ~ngol a.
(por despacho de'
de Jul'o de 1961)

a.
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 18 de
Julho de 1961, os lOs. sargentos de infantaria, Antó
nio Assunção de Olim Marote, do batalhão indepen
dente de infantaria nO 19, tendo como unidade mob11izadora o regimento de in fantaria n? 13, José da Rosa
Conceição, do Depósito Geral de Adidos, tendo como
unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO 12,
por terem sido nomeados para servir por imposição em
reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(po r de sp acho de ?2 de Ju lho de 196 t )
Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de A
bril de 1961. o l° sargento de infantaria. Fmídio de
Almeida, do regimento de infantaria n? 7, 'tendo como
unidade mobilizadora o r~.to
d. infantaria nO 8,
por ter sido nomeado p.r~ ç~rYi~por ,~p~~.~,o n re
forço à guarnição normal na Prov ínct a de Augol a.
(por despacho de 22. de ·Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1%1. os furriéis Inácio Martins Cerej a, Euriolo Louro. ambos dO,regimento de infantaria nO 15,
por terem embarcado para a 3a Região Militar onde vão
servir por imposição em reforço à guarnição normal.
(Po r despacho de 'ú de Ju lho de 1961)
Passaram a 'ser considerados nesta situação desde 28 de
Junho de 1961. o 2° sargento Fernando GaIvão. e os fur
riéis Ernesto Romão Vicente, José António de Sá, Rei
naldo Carreira Ferreira, Antón:io Lopes, todos do regi
men to de infantaria n? 7. António de .Jesus Bandeira
Lopes, José Francisco Rodrigues Herculano Góis, Olívio
da Piedade Santana. Hernâni da Conceição Co l aço , do
regimento de infantaria nO 3, por terem embarcado para
a 3a Região Militar onde vão servir por imposição em
reforço à guarnição normal.
(por despacho de ~ de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 11 de
Julho de 1961. os 2°s sargentos Antero dos Santos.
Artur Dias Mendes, Abílio Plácido de Andrade Correia,
João Augusto Ferreira
e os fllrrié;s
Horácio Manuel
Rarrigas e José Francisco V'egac; Maneira". todos do batalhão independente de infantarill nO 17, por t.erem 81·
barcado para a 3a Rpeião Militar ondp vão servir por
imposição em reforço a guarnição normal.
(Po r de spacho de 18 de Ju l ho de 19fi 1 )
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 15 de
Julho de 1961, os 2°s sargentos Albano Moreira da Silva, João dos Reis Alípio, Gilberto Tiago da Conceição
Matias, Luís Barroso da Guia, Francisco Rafael Rodrigues, João Cebolas Tavares Folgado, Artur Gonçalves, e
o furriel João de Almeida Nunes, todos do regimento de
infantaria nO 6, por terem embarcado para a 3a Região
Militar onde vão servir por imposição em reforço ~ gu~
arnição normal. (po r despacho de 18 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
M~io de 1961, os lOs sargentos de infantaria, João Ba
t1sta Ferreira, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, José Sanches, do batalhão de caçadores nO
10, tendo ambos como unidade mobilizadora o regimento
de infantaria nO 11, por terem sido nomeados para ser
vir por imposição em reforço à guarnição normal na Pro
víncia de Moçambique,
(Por despacho de 24 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 8 de Julho
de 1961, o l° sargento de infantaria, José Belmiro
Martins Granha, do Colégio Militar, tendo como unidade
mobilizadora a Escola Prática de Infantaria, por ter
sido nomeado para servir por imposição em reforço à
guarnição normal na Provjnci a de Moçambique~
(por desp-acha de V de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Ju
nho de 1961, o 1° sargento de infantaria',l Fernan~o
Adolfo da Costa Monteiro, do regimento de 1nfantar1a
nO 13, tendo como unidade mobilizadora o batalhão de
caçadores nO 5, por ter sido nomeado para servir por
imposição em reforço à guarnição normal na Província
de Moçambique.
'
(por despacho de 2? de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 30 de
Jun~o de 1961, os 20s sargentos ManueI Jos,é Garci~,
[hnllngos de Jesus Martjnho do regimento de mfantana
nO lO, António Dia
1arti~s Rato, furriéis Francisco
G:egório Mendes, .Joâo G rd te Cabaço. Henrique Antunes
~lé, Albertino da ~i Lva Calamote, todos do batalhão
e caçadores nO 6, 2 sargento Manuel Casimiro Pint.o
Brochado, furriéis Rui Camelo Trindade, José da Si 1va
Ventura, José Bento mas, do regimento de infantaria

3a. Séri e
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nO 15. por terem emLarcado para a 4a Região Militar
onde vão servir por impo.siçun em reforço à guarniçi"cnormal.
(Por despacho de 1S de Julho de 1961)

Qu~dro

da ftrma de Artilharia

uc'ue

Passaram a ser considerados
nesta situação
3 de
Março de 1961. o 2° sargen to João Venáncio Amaro (lan
cho, e os furriéis
Jos~ Frnnci~co Malveiro, Joaquim
Carvalho Cevada, José Fr-anco Bezerra, Manuel Pereira
Alemão, todos do regímen to de artilharia
an t i aé r-ea fi
xa, por Lerem emlarcndo para a 1a Região Militar onde
v~o servi r pOI imposição cm reforce li guarnição normal
(por de spncho de aJ de Junho de 1961)
,
Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Junho de 1961, oS 2°s sargentos de art.i lhnr i a, Aníbal
Victorino Martins Tei xe ira, r'eófilo da Cost.a, João Ar
tur Gomes Tadeu do Anur-al , Car Io Ali e r t.o do Ar. ara l
Garci a ()utra, José Cavalheiro Albuquerque, Manuel Pu
trício Co rde iro , do regimento de artilharia
Iigeira n?
5. por terem embarcado para a 3a Região Militar ond~
vão servir pOI' imposição em reforço ti guarnição normal.
(po r despacho de
de Julho de 196t)

ro

Passaram a ser considerado'" 'nesta situação dE'sclc 22 de
Junho de 1961, os 20s sargmtos Rafael Marques . .Joaquim
Augusto Louro, Francisco Flor ne:io PCI'Ú, Rol-'éria ~ar
ques de Sousa. Francisco José dos Hf'J1I~rlios Dial inho ,
todos do regImento d artilharia
lif'ieírn ne 2. por te
rem embarcado para a 4a Região Militar onde vã'
rv ir
por imposição em reforço à ~arnição no rmal..
(Por desp acho de aJ de .Iul.ha de /961)
<

Passaram a ser considerados
nesto situação desde 8 de
Julho de 1961, os 21s sargentos "'anue] Mendes d, Fon
seca. Manuel Augusto Trigo, Evaristo Oliveira e Silva.
e os funiéi s Domingos Andrade. da Cruz Fti.as, J\n tón io
de Almeida Lourenço, todos do r('~irrcnto de art.i.l ha r i e
pesada n? 2, por terem embarcado para fi ~a Regií'io Miljtar,
onde vão servir por jmposição em reforço â gu
arnição normal , (por despacho de !D de Jul ho de 1961)

Quadro

da Arma de Cavalari~

Passaram a ser consiclpfndos

npstA

,1tll1lÇÊÍIl

rlesclp 27 de

I
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Junho de 1961, os 2°s sa rgent os José dos Santos Bosado
Laço, Arrr.énio do Nascimento Gó s, Paulo kltónio Neves
Mota. Manuel de Sousa, Avelino José Lei tão, todos do
regimento de cava l araa n? 7. por tere. ....embarcado par
a 3a Região VJilit<r, onde ão servir por jmposição em
reforço à guarnição norma l ,
(por deep acho de 18 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 30
.Iunho de 1961. os 2°s sargentos Manual de .Iesus Nev
~ ta. Fernando Pereira França, JerónvJ10 .Ioaqu im Jesu
Oliveira,
todos do reglmento de cavaI ria nO 8, p<
terem embarcado para a Ja Bef:ião [iLi t.ar onde ão ser
vir por impo iqão a gUarnição norma l
(Por despacho de 18 de- Julho de 1961)
r consideradó
nes
<itUdÇão desd jO
1961 o 2~s sarg n
Raul Seve mo r.h:1
João Vi ira ~endes. Arnàld( A
·to VJalvelro, Ant
Gonçalves ~arque,
o furriel
.JoF'é nt6njo A.... h
1rindade.
do re~i ento d€ ('avalatid n 6. pOI te
embarcado para a 1, ne'T' -o
1ital
de v 10 eer vi por
irrposição em reforço à ~llen l... ~o normal .
(por despacho de '1) de .Inlho de 1961)
!

Quadro do Serviço de Sn6ds
Passou a ser COIl iderado nesta s ituacâo d 'de 30 de Jt
nho de 1961, o 2° sa rg ntc do serviço de s~úde ... F1.
""ino Herculano Martins Moreno. do regImento de II t,
taria nO 10. por teI errbarc..adoparo. a 4a R Ião Mi~
onde vai ervir por irrp05iç o em reforço li gtlarnlç
normal. (por despacho de 1f( de Julho de 1961)
Passou a ser considerado ne,tu situação de~de 11 de Ju
lho de 1961. o f ir r-i el Jo é Francisco Carvalho do La
talhão independ nt,e d infantaria
na 17, por ter e,
barcado para o 3 Regl tio ~'ili t.ar , onde vai serv ir por
ll"posição em reforço ã guarniçõo norrral ,
(por desondio
de
de Julho de 1961)

te

Quadro do serviço

de A..dmin i st tacão

Mi I i tar

Passou a ser considerado ues t a :i tllação desde 15 de J'}
nl10 d 1961. o l0 sargento do -: A.M. Jo~g~ dos ~nt<:>s
fllarte, do 2 Grupo de Componlllas de Adlnlnlstraçao MI

•
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litar, tendo como unidade mobilizadora o 1° Grupo de
Companhias de Administração Militar, por ter sido nomeado para servir por imposição em reforço à guarnição
normal na Província de Angola.
(por despacho de 2J de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Junho de 1961, o furriel Cândido Pedro da Silva Tavares
do 1° Grupo de Companhias de Administração Militar.,
por ter embarcado para o Comando Territorial Independente da Guiné, onde vai servir por imposição em reforço à guarnição normal.
(por despacho de V de Julho de 1961)

Quadro do serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1961, o 2° sargento meco viat. rodas, António
Luís Sanches, do regimento de infantaria nO 14, tendo
como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO
16, por ter sido nomeado para servir por imposição em
reforço à guarnição normal na Província de Timor.
(Por despacho de V de Julho de 1961)

P.s ••r~ • a_r ~on.ld~rado.fte$ta s~ta.~io dea4e 11 dt
Junho d~ 1961 o 20 sae,_atome~.• ~~eftto pes.d.,

J.$' da

Silva Santos, do Grupo de Artilharia Contra
Aeronaves nO 2, e o furriel serralheiro Bernardino Monteiro Francisco Casaleiro, do regimento de artilharia
pesada nO 1, tendo ambos como unidade mobilizadora a
companhia divisionária de manutenção de material, por
terem sido nomeados por imposição em reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de 24 de Julho de 1.961)
PasS.~~
a ser considerados nesta situação desde 18 de
Julho ue 1961, o furriel 2° meco radiomontador Delfim
Nunes Vieira Afonso, da Escola Prática de Infantaria
e o furriel meco viat. rodas José Silveira Brun, do
batalhão independente de infantaria nO 17. tendo ambos
como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO
12, por terem sido nomeados' para servir por imposição
em reforço à BUarniçã0 normal na Província de ..
\n8Ola
(Por despacho de 22 de Jul.ho de 196.1)

Quadro de Amanuenses do Exército
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Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Ju
lho de 1961, o 2° sargento do Q.A.E. Hermínio Augusto
Alves, da Casa de Reclusão da la Região Militar tendo
como unidade mobilizadora o regimento de infant~ria nO
3, por ter sido nomeado para servir por imposição em
reforço à guarnição normal na Província da Guiné.
(por despacho de 22 de Julho de 1961)

•
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SAIGN10S

(JJAlID PF1MANOOE

Armas e Serviços
Ministério
Repartição

do Exército

do Gabinete

do tHnistro

•

Sargento ajudante de infantaria, o l° sargento Manuel
Pascoal, do regimento de infantaria n? S, contando D
antiguidade desde 26 de Maio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.

Di recções

e Chefias

dos Serviços

Na Dependência
Direcção

do Serviço

do Quartel

e outros

elementos

~estre General

de Fortificações

e Obras Mil itares

Sargento -ajudant.e de artilhari a. o 1° sargento Jlílio do ....
Q
Santos Oliveira. do regimento de artilhar1a pesada n
2, oont.ando a antiguidàde desde 26 de ~1aio de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Por despacho de 26 de Julho det961)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
de instrução e unidades

centros

ln f ao t ar i a
Regimento

de infantaria

nO 3

10 sargento de cava] ar; A, o 2° sar-gent.o .1osP Fsperança.
do Grupo Divisionário de Carros de Cnrnbate, contando a
antiguidade desde IS de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Qaadros", (por despacho de 19 de Jlllho de 1961)
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Regimento

nQ iG

de infantaria

l° sargento de.artilharia,
o 2° sargento Alberto de Aqui
no Pereira,
do regimento de artilharia
pesada nO 2.
contando a antiguidade
desde 22 de Junho de 1961, data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo
posto. Vence pela .verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(Por despacho de X> de Julho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 12

Furriel ~ísico de 2a classe executante
"Trombone". o P cabo Francisco
do
batalhão independente
de infantaria
antiguidade
desde 1 de Maio de 1961.
qual tem di rei to aos venc i-nent.os do
(por despacho de 18 de Julho

no instrumenLo de
nego Paquete.
do
n? 18, conLando a
data a par t.i r da
novo posto.
de 19fJ1j

Regim en to d e ln f an t a r i a nU 16.
Sargento Ajudante inúsico subchefe de Banda, Sílvio Lindo
Pleno. do reg imen to de infantaria
n? 12, contando a
antiguidade
desde 4 de .Iunho de 1961, dat,a a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 5 de Jlllho de 1961)

Batal hão de caçado res nO 5
2° sargento
de infantaria.
o furriel
Florêncio
José
Ameixial Peniche.
contando a antiguidade
desde 30 de
Abril de 1961. data a partir
da qual tem direi to aos
vencimentos do novo posto.
(Por desp acho de ~ de Jul.ho de 1961)
Furriel
músico executante
no instrumento
de "Bombo", o
l° cabo Álvaro, contando a antjguidade
desde 17 de .Ju
lho de 1%1. data a partir
da qual tem direito
aos
vencimen tos do novo posto.
(por despacho de SUa Fxa. o Ministro
do Fxérci to det7
de Julho de 1961).

Engenharia
1° sargento
de engcnh~ria,
o 2° sargento
José Ilil&rio
Santos Rodrigues,
do regimento
dé engenharia
nO 2,

33. Série
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contando a antiguidade desde 28 de Junho de 1961 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos d~ novo
posto. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Ç\iadros".

Quadro
Companhia

do Serviço

de Material

Divisionária

de Manutenção

de Material

1° sargen to 10 meco de instrumentos de precisão, o 2°
sargento Victor Manuel de Sousa Cabral Bastos. contan
do a antiguidade desde 7 de Junho de 1961, data a par
tir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de ~ de .lu lho de 19fil.1

Estabel ecimentos
Fst~beleciment

iI itares
s de Instrução

Centro Mil itar de Educação

FíSica

Fqultação

e Desportos

1 ° sargento de caval.ari a o 2c sargento Joaquim C.,onçal
ves Valente. contando a antiguidade desde 28 de a
de 1961. data a parti r da qual tem direito aos vencr
mentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de no
meação vitalícia além dos Quadros',
(po r despacho de 18 de Ju lho de 1961)

EstabeleCimentos
Hospital

Hospitalares
Iii I itar Principal

Furriel' do serviço de saúde, o l° cabo Manuel Fernando
Gonçalves
eto, do 20 Grupo de Companhias de Saúde.
Contando a antiguidade desde 15 de Junho de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(por despacho de 14 de Julho de 1961)
Furr~éis do serviço de saúde, os lOs cabos Armando FerreIra Redentor Alexandre Rernardo. ambos do 2° grupo
de companhias de saúde, contando ~ antiguidade ~es~e
30 de Junho de 1 61 data a partir da qual têm dlrelto
aos vencimentos do ~ovo posto. Vencem pela verba "Pes
soaI de noneaçgo vi tal j cia além dos 0.1 adros" .
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Sup ranumerár

ios

No ultramar
3a Região

Mil itar

Furriel músico de 2a classe executante no instrumento
"Trombone" o 10 cabo Fernando José Pires, cont~do a
antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto .
. (por despacho de 18 de Julho de 1961)
4a Região

Mil itar

10 sargento de engenharia, o 20 sargento José do Nascimento ~as, contando a antiguidade desde 28 de Junho
de 1961, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto.
(Por despacho de 17 de Julho de 1961)

10 sargento de artilharia, o 20 sargento José Vicente
Pacheco, contando a antiguidade desde 20 de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. (por despacho de 17 de Julho de 1961)
Furriel de cavalaria, o 10 cabo António Serafim Calça,
contando a antiguidade desde 3 de Junho de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
I?osto. (por despacho de 17 de Julho de 1961)
Furriéis de cavalaria, os las cabos João ~as Esteves,
Alvaro Peixoto, contando a antiguidade desde 24 de Maio de 1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 17 de Julho de 19(1)
Comando Territorial

Independente

do Estado

da India

Furriel de cavalaria, o 10 cabo Manuel Joaquim da Silva
Teixeira, contando a antiguidade desde 24 de Maio de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(po r despacho de 19 de .Tldhn de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Macall

33. Série
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2° sargento de artilharia, o furriel José'Mário Matos
contando a antiguidade desde 31 de Março de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 19 de Lulho de 1961)

IV - COlOCAÇOES
SAIGNIQ3

m

E TRA~SFFRENCIAS

CUAIID PEThIANllilli

Armas e Serviços
Ministério
Di recções e Chefias
Na Dependência

do Exército

dos serviços

e outros órgãos

do Quartel Mestre General

Di recção do serviço de Transportes
20 sargento de engenharia

sapador Humberto Ficho Leal
Glerra, do reg:imento de engenharia nO 1. - (por despacho de 2) de Julho de 1961)

Na Dependência
Chefia do Serviço

do Vice-Chefe'o
de Reconheci~ento

Estado Maior
das Transmissões

20 s~rgento de engenharia transmissões, Améric~ ~da Ço~
ceIção Mesquita. do Quartel General da la RegIaO MI1I
tar, devendo ser considerado nesta situação desde 2 _de
Junho de 1961. (por de~pacho de 17 de Julho de 1961)

Quartéis
Quartel

General

Generais
da 3a Divisão

20 sargento do Q.A.E., José Joaquim da Costa Pinto. do
regimento de infantaria nO 1.
(por despacho de 18 de Julho de 1961)

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
de instrução e unidades
ln tan ta r i a

centros
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sargento do Q.A.E., Joaquim Antunes dos Santos Mal'
ques, da Escola Militar Electromectlnica.
(Por despacho de V de Julho de 1961)

Regimento

do

infantaria

ne' 3

2° sargento de infantaria, Salvador António Faneca, do
regimento ·de infantaria nO 5, por motivo disciplinar:

Regimento

de infantaria

nO 7

2° sargento do serviço de saúde, João Maria Alveb, da 4a
Pegião Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Junho de 1%1. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vi t.alIcaa além €losQuadros".
(por despacho de 18 de Julho de 19f11)

negimento

de inf ant ar i a nO 11

2° sargento 2° meco de viat. rodas, Francisco de Sousa
Mi r-anda, do Grupo de Companhias Trem Auto. Deve ser
considerado nesta situação desde 16 de Junho de 1961,
data em que embarcou de regresso f\ Metrópole por ter
terminado o serviço no Oxnando Territorial Tndependen
te do Estado da IndIa.
(por despacho de 18 de Julho de t.9'i1.)
2<:sargento de infantarja, José de Curnpos, da 4a Região
Militar. devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vital ícia além dos Quadros".
(por despacho de 19 de Julho de 19(1)

Regimento

de

infantaria

nO 15

1° sargento músico de la classe executante no i.nst.rwnento "Flauta em Dó", Francisco Ferreira da Silva da 3a
Região Militar. Deve ser considerado nesta situação
desde 10 de Julho de 1961. data em que embarcou de regresso 'à Metrópole.
(Por despacho. de <J) de Julho de 1961)

Regimento

de

infantaria

nO 16

3<1. Série
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l0 sargento músico de la classe executante no instrumento
"Flauta em Pó Adalberto António de Jesus Mocho da 4a.
Fegião Militar. Deve ser considerado nesta situação
desde 24 de Junho de 1961, data em que embarcou de re
gresso a Metrópole.
(por

despacho

Batalhão

de ~

Independente

de Julho

de 1961)

de Infantaria

nO 19

2P sargento de infantaria, António de Gouveia, da 4a Régião Militar. devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Abril de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por

despacho

de ~

de Julho

Batalhão

de caçadores

de 1961)

nO 5

20 sargento de infantaria. João da Luz Corado. do regimen
t~ de infantaria nO 11, devendo ser considerado nesta
situação desde 21 de Março de 1961(por d

pacho

Batalhão

de

X)

de JuVw

de'caçadores

de 1961)

nO 6

Furriel de infantarja. João Augusto Raposo Cabaceira, do
Comando Territorial Independente de Cabo Verde. deven
do ser considerado nesta situação desde 27 de Junho de
1961. Vence pela verba "Pessoal de norneaç âo vitalícia
além dos Ouadros
(por despacho de 22 de Jlllho de .1961)
Artllharin
Regimento

de artilhnria

antiaérea

fixa

2b sargento de artilharia, João Venfulcio Amaro Gauch~.
do centro de instJ.Jção condução auto n? 3, e os furr'i
éis Manuel Pereira Alem50 da Bataria Independente de
Defesa de Costa nO 1. Jo~é Franco Beaerra e Joaquim
Carvalho Cevada amvos da Escola Prática de Artilharia,
José Francisco Malveiro do centro de instrução de ar·
tilharia antiaérea de dosta por terem embarcado para
a 3a Região Militar onde v~o servir por imposição em
reforço. ~ g~arnição normal, devendo ser considerado
nesta s1tuaçao desde 3 de Junho de 1961.
(po r de sp acho de 19 de Ju lho de 1961)

622

ORDEM DO EXERCITO

N°. 21

3a. Série

********************************************************

Regimento

de artilharia

de costa

2° sargento 2° meco radiomontador José Lopes Rassa, do
regimento de engenharia nO 2. Deve ser considerado
nesta situação desde 16 de Junho de 196t. data em que
embarcou de regresso à Metrópole, por ter terminado
o serviço no Comando Territorial Independente do Estado da India. Passa a vencer pela verba de "Pessoal de
nomeação vitalícia além dos Quadros",
(Por despacho de 18 de Julho de 1961)
Furriel de artilharia, Pedro de Sousa Borralho, da 4a
Região Militat, devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos Quadros",
(por despacho de X) de Julho de 1961)

Cavalaria
Escola Prática

de Cavai aria

2·. sargento do Q.A.E. José Fortes Caldas do Presídio Militar.

(por despacho de 21 de Julho de 1961)

Regimento

de cavalaria

na 6

2° sargento de cavalaria António Joaquim Marques, do Ins
tituto de Altos Estudos Militares, ao abrigo do dispos
to no artO 57° do Regulamento de ~sciplina Militar.
(por despacho de 24 de Julho de 1961

Engenharia
Batalhão

de Telegraflstas

1° sargento de engenharia, Mário Augusto
Região Militar, devendo ser considerado
desde 24 de Junho de 1961. Vence pela
dos Quadros Aprovados por Lei
(por despacho de X) de Julho de

Grandão. da 4a
nesta situação
verba "Pessoal

II •

Serviço

de Saúde
2° Grupo de Companhias

20 sargento

1961)

do serviço

de Saúde

de saúde Joaquim

de Almeida

e

aa, Sérl e
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Silva, da 3a Região Militar devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Junho de 1961. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Q:.tadros".
(por despacho de 14 de Julho de 1961)

Órgãos

de execução

dos serviços

Estabel ecimentos
Distritos
Distrito

e outros

elementos

Ui I i tares

de Recrutamento

de Recrutamento

e Mobilizacão
e Mobil izacão nO 11

2° sargento do Q.A.E. João Luz Curado, do batalhão
caçadores nO 5.
(por despacho de 21 de Julho de t961)

Di st ri to de Recrutamento

d~

e "'obl! ização n° 17

2° sargento do Q..E. Joaquim Gomes da Cunha do batalhão
independente de infantaria nO 17.
(por despacho de V de Julho de 1961)

Estabelecimentos

de Instrução
Academi a Mi I itar

1° sargento de engenharia, .José Pinto (;ueiróz Marinho,
da 4a Região Militar devendo se considerado nest&
si tuação \?esde 2t .de Junho de 1961. Vence pela verta
"Pessoal dos Quad IS Aprovados por Lei".
(por desp i zlu» de ID de Julho de t96t)

Campo de Instr ção Mil itar de Santa Margarida
2° sargento 2~ mec viat. rodas, João Diogo. Deve ser
considerado nesta situação desde 24 de Junho de 1961.
data em que emLarcou de regresso h Metrópole, por ter
termin~do a comissão de serviço no Comando Territorial
Independente do Fstado da Tndia.
(por despacho de 17 de Julho de 1961)

Estabeleclm

nto

Hosp tal
rge

o do

V1Ç

HOspitalares
II itar Regional
de

nO I

úde, Francr sco da

Om}

,

do

no

orOE

FXfRCITO

N°.
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2~ Grupo de Companl ia~ d~ ~uúde.
(po r de <;p a cho de 1 II de Ju] lio de. 1QI) 1)

Oi ve r so S
nepósl to
2'

ror:!1

rio Adirlos

sarpent.o de arr i lhe r-i a, Jo~o Simaes de' comando tcrn
+or i e l indeprndcnt.e
do I tudo da Iud i:.. Vr'1C'
pela ver
ba "Pessoal
de nomr ação vi t al j ci a 1 {m .:jOlJ Que .lro s' •
c

L

2° sargento
de ar : i lha rru
.José do Lado Oue i ro z , ~a Aa •
Rerçiãó Wilitdr,
devendo ser çonsi!
~·ad,. nest.s, s i tuaç io
dcqd~ 3 de Junho Jr lq~l. VEnce pela \çrla 'Pessu 1 de
nowação
vrt e.l Lt..HI al€m ~ I, Quadros .
(Par despocno de 1 de Julho de 191)1)

Depósito

Geral

de Jat er lal

de

Intendência

2° Flargent(l do Q.A E AnLónio dos Sunt05 Conde do rep
men to de infantaria
n? 5.
(Por despacho -te 21 de JuZ Ic de 1961)

Supranurneráríos
ln f an t a r i a

Regimento

de

,nfantarl~

n 6

2°::: sa rgen toa de infant.aria
Artur ('.onçfllves.
do regrmen
to de infantaria
n " 1, Joüo Cebola, lavares fo1E'ad
do
Depósito
Geral de Adidos,
Francisco
Pafae l Bodr i rues
do Campo fie Tiro da Ser ra ela Ca r regue i.r a , l.JlIS Br anco
Guia do regirr.ento de infantaria
n" '\ nj ILer t o Tiago
da Conceição Matins.
do centro de in'ltrução de sargen
tos milicianos
de infuntariat
Joüo dos Pe i.s Al:íplo do
centro de instrução
de condução auto n .... '2, Al.bano Mo
rei ra da Si lva do centro de instruçfo
Je operações
es·
peciais,
e o furriel
.Iojio Almeida Nunes do batalhão
de caçadores
n? L por t erem embarcado para a 3a Regi
ão Militar
onde vão ~ervir
por imposiçi'o
em reforço
11
guarnição normaL devt nelo <;eI'considf'raoos
nesta 'iltua
ção desde 15 de .lu lhn de 1915 1
(Por desparho
rle 18 rlp Jrllhn df> 1961)

Regimento

de infant·

rlll

nO 7

3Cl. Sp.ri e
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Iurnéis
de i.nfaat ar-í e \'1t6:lio Lopes e Jo é AntónIO
dr
.:a ambos do r TimE' t de in ant ar ia n 8, Fr+e s to Bc
mão Vi ce-ite lo rl'Ein; to ce m mr a ia lO 10. por te
rem emr ar c ado para c ~u P p'i ~o 11 11 t.ar or de vão .e r
V1r por .i.ojposi~;o em reforço
~ '1l.lInição normal,
dever,
do c e r cor s i d r dos ne s t . i t u çü('l dt .,dt ')8 de .Iunl
(Púr 'e p acho de ri de J/Ilho de t960
de 1Q61
í

í

Re i~pnto oe Inf~ t1rl3 ~

O

la Jk. H ,'). ele .re us oat.inho ,
urlç o f'í ',F11 i t,
..,
1 en to dt
in Ian+ar ie

J

.úde.

Junho

Fir+ino

He rc

de

•

Reglllent
Flrri{ls
ti
<\n ánio I

h

nf

Regi
20 sar~ento
da Escola

~e mf rnt an a nO 14

de m fs,

Ht(1

de

ln

Br une
dE' infunt
reglm('nto d

t-'Uf'S

antan a nO 15

r i a, ajarud

Pm to Broch
e o furnel
Jo
5 n~ 5, por .tere
?nbarcado
pura D Aa Re?ião hlitar
onde v;;o :::crv1.J' J;C
Imposição
ell [{'forç_o
gua niç;'o noI"" aI devE'nd0 f'
con8:iderado<; nesta
itU'lç II Jf'<"de 10 de Junho ~f'
'I
• (por despacho dt.' 18 d(' J1llho de 19111)
(a'lOlIW

\1il1tul EJectIor.ecf:ln·cd,
Bento Oia do vataltão
d caçador

Fu~riéis
ele infantaria.
Eurialo
Louro do regimento
de
lufantari€l
ne 10, I'láe: o Martlnc; ('preja do batalhão.~e
caçEr.dores nO 5 por tere!"" enl are
para fi 3a Reg] aO
Wl"
1 ~tar ondE' vão serv' [ l'nr lmpo<'i ;ão em re f orço ~ gu
aanção
normal,
deven(ln ser cO{1sidcraeJos nesta Sltua

ao

626
3a. Série
ORDEM DO EXERCITO N°. 21
***********************,******************.*************
ção desde 3 de Junho de 1961.
(por despacho de 2) de Julho de 1961)

Batalhão

independente

de infantaria

nO 17

2°s sargentos de infantaria, Artur ~as Mendes do Centro
de Instrução Condução Auto nO 2, João Augusto Ferreira
do batalhão independente de infantaria nO 19, Abílio
Plácido de Andrade Correia, da Direcção do Serviço de
Pessoal e Ant~ro dos Santos do regimento de infantaria
nO 3, e os furriéis José Francisco Viegas Maneiras,
Horácio Manuel Barriga ambos da Escola Prática de Infantaria, e o furriel do serviço de saúde, José Francisco Carvalho do Hospital Militar Regional nO 3, por
terem embarcado para a 3a Região Militar onde vão servir por imposição em reforço h guarnição normal devendo ser considerados nesta situação desde 11 de Julho
de 1961. (por despacho de 18 de JuZkJ det961)

Artilharia
Regimento

de artilharia.1

igeira nO 2

2°s sargentos de artilharia, 'Francisco José dos Remédi~
rhabinho, do regimento de artilharia de costa, Rogério
Marques de Sousa do Destacamento Misto do Forte de Almada, Francisco FlorêQcio Perú, do centro de instrução
de artilharia antiaérea de costa, por terem embarcado
para a 4a legião Militar, onde vão servir por imposição em reforço li guarnição normal, devendo ser consi
derados nesta situação desde 22 de Junho de 1961.
(por despacho de 19 de Julho de 196t)

R~gimento

de artilharia

I igelra n° 5

2°s sargentos de artilharia, Manuel Patrício Cordeiro do
Colégio Militar, José Cavalheiro Albuquerque e Carlos
Alberto do Amaral Garcia Outra ambos do centro de instrução condução aULO nO 2, João AatWr Gomes Tadeu do
Amaral da Bataria de Artilharia de Guarnição nO 1,
Teófilo da Costa do centro de instrução condução auto
nO 3, e Aníbal Vitorino Martins Teixeira do regimento
de artilharia antiaérea fixa, por terem embarcado para
a 3a'Região Militar, onde vão servir por imposição em
reforço h guarnição normal, devendo ~er considerados
nesta situação desde 28 dp Junho de 1961
(po r despacho de 19 de Ju lho de 1961)
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egi'lle'1t rle a-t

ar i a p esad

o..,

Mendec
Cruz Pi
António
ce n o 'i
r o:.de "áo ~
r:u mrcão norm 1, J
1

si uac

19 ri

Cava

sde 8 de Iu ~. ,

'0

,Li'lO

le

4';16.1S

Ir

RegilJlP'1ta de c~val

r' ne'
L

F'

sar e
João
rr
verl
L~ PI
, \rn
do c t r »
onducão
10 le An
p'ldade d
res n 8.
I
lr
ond vão
Ir (mp
r f
normal, deve do ~ r r-on 1 I
Ti S,
30 de Jur.h~ de 1901.
!por despacho de 1J de Jlllho ri.

~8

Regimelto

de cavalaria

uarm

CO
.1

lLÇcO

l(

Nfi1)

~o

~(s s argen toa de cava'~ria, Ave1i'10 To {I it;; . Ma.
de Sousa, Armém' do Nasc ímen to (,{,IC.tod) ~a I
)
Prática d Cava, ria. Pulo ÂI'tónlO N v€'» Moté do cen
tro de in truÇál condução auto n~ j, José (J~ ~anto

Rosado Laço do
Qimento dp lanceiros nO 2, por ter
par
3a Regi ãC' \1i11 t ar n 1e vão servi r p
lmposi ão em re orço à p,u rnição n~rra1. devendo ~
C'onsíclerarios
nt" cl c;ituaçnn desde 27 d Junho de lQf.

:mb areado

(por desp acho de

Regimento

19 de Julho

de cavalaria

de 1961)

nO B

2°s ~argentos de cavalarIa, Jerónimo Joaquim Jesus 011'
veIra do centro de instrução condução auto n' 3. Fer
nando Pereira Fr mça do regimento de cavalaria n" (l,
e Manuel de Jesus Neves Mota, do grupo divi!':ionáriod
:arr~s .de combate, por terem ~barcado para a 3a Regi
ao Mi.Li t.ar, onde vão servir por imposição em reforço

B2A
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à guarnição normal, d-rvendo ser considerados nesta sa

tuaç5.o desde 30 de .Iunl.o de J961.
(por despacho de 1.9 de Julho
Se r v i ço d e
1° Grupo

Mm i n i s t r aç 5 o

ue Comnanhl3s

(Ú 1[l61

j

rn I i t a r

de Administração

Mllitnr

Furriel do S.A.M. Ca:ndido Pedro da Silva Tavares da Es€ola Prática de Administração Militar. por ter embarcado
para o Comando Ter-r-i torial Independent.e
da Guiné. onde
vai servir por imposição em reforço a guarnição uormal
devendo ser considerado nesta situação desde 2R de Ju
nho de 1961. (por despacho de X) de Julho de 1961)
No ül t r anar

4 a R e g i ã o 'Ii I i t a r
Furriel músico executante no instrumento "Coutrahaixo MiL"
António Marl.a Barão, do batalhão indel'endente de infan
taria n? 19, devendo ser considerado n es t a situação
desde 11 de Julho de 1961. por ter sido nom~~do para
servir por voluntariado na mesma re~ião.
(por despacho de 15 de ,l1aJo de 1961)

v-

CONCUR.OS,

cun~os

E ESTAGIOS

A) - Cu r so s
- ~!omeação

de Pessn al

Foram nomeados para frequeIlt.aro curso de monitores de
cfies de guerra, que teve início em 17 de .Iulho de 196]
no l'ospital Militar Veterinário. onde foram mrndados
apresentar os seguintes sargen tos'
2° sargento de infantaria, .Júlio Mari a Antunes de Sou
sa Larcher, do batalh;io de caçadores nO S. furrlé;s
enfermei ros hípicos, flanuel Hr:(gida Flor. do regimento
de infantaria n? 11, António Domingos do campo de ins
t.rução militar de Santa M'1l'bal'ida,
e o 20 sargcn .0 enfermei ro h Ip i.co Puf ino Torcato Ferrei ra Cap i tão do
regimento de ~(\valflrlanO 7.
(Por despacho de 17 de .ju] ho np, .1961)
1

2 - Avpr~~mento

de Cursos

e Especial

l dades

Frequentaram_ co~ aprovei tamento c c~m as classificações
que lhes v,o mdlcadas o curSQ básIco de polícia militar. que funcionou no regimento de lanceiros nO 2. de
10 de Abril de 1961. a 3 de runho de 1961.
R.L.

..

SuL
Mário Lopes da Silva
João Augusto Alves
"
"
" António Dias Pinto
Pom
Manuel Pinheiro Martins Coelho
" ~~anuel Assis Basto Vi ei ra Suf.
Reg.
José da Silva Neves
Cava. Humberto Jorge Mota Nogueira Suf
Reg•
" Raul Ribeiro Viana
SuL
Ar t a. Annando da Costa Barão
" Pedro Ventura Cunha Vasques "
Reg.
Abílio Pereira Dias

l°Sarg. Cava.
2°
"
"

2

"
"

"
"

.."

Fur.

"
"

R.C.

6

R.I

5 "

B C. 8
I.A.F M.
R.A.G.2
n.M.F.A.
D.G.M.G.

2°.Sarg.
li

"
"
"

"
"
"
"

\I

.

lo

Aos sargentos de cavalaria deve ser averbado aquele cur
so e a espe ialidade de "polícia Militar" e aos sargentos de artilharia Só o curso
.
Frequentaram com aproveitamento o ct.rso de caçadores que
funcionou no centro de instrução de oper acôes especiais os seguintes sargentos:
Centro de Instrução
de Operações Especiais
los sargentos Samuel Alves Gonçalves. Ilídio Lourenço
Victória. Tomás José dos Beis, João 8atista Ferreira
208 sargentos Dl ingos Rodrigues. Jo:::éAntonio de A;
me ida Ferreira, .n t ón i o Manuel C_,omes.Albano ~loJeira
da Si Iva Améri< <I Nunes Pimenta. Ar li.ndo de Sousa da
Silva, J~sé Luí de Bastos, 2°s sargentos enfenneiros
An,adeu Luís de P na, Fernando Vaz C.oimbra, Josué Júlio
Monteiro Ludovic • A estes s&rgentos deve ser averbado
aque Ie curso. (por despacho de 19 de .Jlllho de 1961)
B) - Estágios
- Averbamentos
Fr quentaram com aproveitamento o est~gi(\ de caçadores
qu._.,
funcionou no Centro de Instrução de Operações Es
peciais. de 5 de Sptembro de 1960, a 24 de Setembro
de 1960. os seguintes sargentos:
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Posto

Nome
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•

5 1'Saro ln Fa,
"

Octávio Azineira da Co~ta
MatiaB Esteves Cipnano
Jcs~ Alexandre Polido
Ioj o António Abrantes (;oces
"
J(,&O Lopes Bibei ro
P dr( PinheiIo Gonçalvc
"
Jos{ d~ CDsta Guerreiro
"
Ant{~io Ribeiro Guedes
Caetano .João Rigares Careto
Albano
Celso Fernandes Dias \1eira
"
de Ol ive.i.ra
José Lourenço dos Santo
Francisco Jos~ Bileiro
"
Jo~~ \1anu 1 Pereira da Silva
"
José Garcia pacheco
"
Jo<{ de M lo de \4aia<lMeiras
Joaquim Augusto Lima Fernandes
José Fer-rerra da Costa Mend s
"
" Grad, Eduardo Correia Vlegas
~;l.rtinhoMaia Cal: te de CaI valho
Luís Silva
n
Romeu Alnei da de Sousa
JOSé Teixeira Lag
Luís Gil Cerdeira de Morais •
'0 Joaqulm Augusto F. Carriço
"
J,ílio Luciano da Silva
Manue 1 Farinha Marques
u
Abtlio Rodrigues Vi la Nova
Joaqulm Rocha Monteiro
I'

I,

fi

II

"

..

IV
II

"

ln

..

ii

"

"

II

"

"..

II

"

II

~.

"

h
II

fi

li·

"
"

"
II

II

..

Fur.

fi

'I

"

"

..

"

A estes sargentos deve ser averbado aquele estár,lo.
Frequentaram com aprover t.amento o estágio de caç ado r s
que funcionou no centro de instrução de operações e
peciais de 2' de Abril de 1960, a 28 d ~~aio de 1Q6(I,
os seguintes sargentos'

S.C.

Nome

Posto

Unidade
S

PSarg.

"

2°

"

"

"
"

II

v,

II

"

"
II

lnfa

Oct~YLO de Sá Ferrei ra

JuLio Dias
António Martins Teixeira
Alberto CM1ch inho de Sá
José João Gonçalves
António Grilo

B.C.
1\

,."
"
"
"
"
"

5

2°Sarg.

Infa

,~

H

n

"
"

"
"

II

Furriel

"
"

"
"

"

Enfo••

"

"

C. LO. E. 2°Sarg .•
..

A estes

Infa

ti

..

sargentos

António Henrique Pinto Carraça
Oscar de Jesus Pimenta Pinto
Joaquim Angelino de Sousa
Virgílio
António Aranha
Heitor José [has
Antóniê Domingues
Beitor
Cabrita
dos Reis
Manuel Farinha Bobal.o
José Rei6 Cariano
António Manuel Gomes
Albano MoreIra da Silva

deve ser

averbado

aquele

estágio.

Frequentarlli
com aproveitamento
o estágio
de caçadores
que funcionou
no centro de instrução
de operações
especiais
de 29 de ~~aio de 1961. a 24 de Junho de 1961.
os seguintes
sargentos:

Ilome

Unid~·le 'Posto
R.I.
R. r.

1 20Sarg.
2'"

Infa. Manuel Joaquim Alho
"Domingos
José Ferrugento
ti
Furriel
" benj amim da Silva Tavares
"
~,1anuel Machado Pinto
R.I. R 2°Sarg.
"
Manuel
Di as da Silva
"
"
Humberto Fernandes Neiva
B. L
7 Furriel
José Manuel Ferrejra
dos Santos
R.1. 10 2°Sarg.
António Costá
R.I. 12 I f1
José ~Aendes
"
" "
Custódio Antuner de Oliveira
R.L 15 II
.1
Armando Augusto Alves
"
António
podrigues
~iguel
P. L 16 Furriel
AILino de Sousa torreia
F.. P. L 20SaI'g.
Furriel
" Francisco Glória
r ernando los Snntos Podllh>'\JeS
"
ü'sário
Fcrreira
das Neves
8·1.1.17 20L
lr
,
,," .' 5'
Francisco
Cardoso de Sirnas
.
n.LT.J9 ' "
" .Iofo ~Ub"lsto FerrêÍra
lV:anuel j<ernardino
de Fre.i t as
p. F. 1 10Sarg. ~,..
[!Juélrdo Luís d~ Sousa yasco
Furriel
Q. S.M. VaIdemar Ferrer re da Sd va
R.F. 2 20Sarg Enga. Munuel enrreia MaI9ue~ da ,Fonseca
"
Aristides
A. de 011 VI!l ra Seabra
li. E. 3 '
Orlando l~anllel Diogo Fél ix
F:.P.L.
""
••
Acácio GOllveia Simões

..

..
I,

\1
II

CT

('

no

OP,i1W
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R. A. L. 4
n.C.
3
"
D.e.
6

furriel
2°Sarg.

A estes

sargen tos
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31. St:ri e

Enga.
Arta.
..

Hen ri.ques Lopes do Coito
Fernando FerrH.? P._dondo
António Joaq li..Co st a
li
"
José Francí.sco
~ot. ia
Furriel Cava. .Icaqu im António C()mes Frade'
"",
o iquim Soe i ro Cirilo
2°Sarg.
11
Victor Manuel de Lima Coelho
11
""
"
Lu{s Artur (1(" 01 i "eira r.onçal ves
fl.C. 7"
11
.J
Manue l (;aspa,
11
11
11
11ogério da Fonseca San tos
F. P. C. ""
"
Alfredo Henr iques .Jorge Pereira
11
I,
"
Franci sco Gonçalves Tapadas
""
ti
António Marques Dias
"
""
11
Fernando JOBé Fer'rei.ra
Vi.nagre
"
11
11
11
.José Inácio
Infante
C.M.FF.E.D.
2°Sarg.c.\la
•• iar-i ano Tose Canhão
R. S.C. F. Furriel
Fnga. Amaro Hermeneg i Ido Parreira
"CI
11
"
Gualter
Augu. to Ferreira
R. I. 7
11
Infa. Humberto Fernandes Nei va
B. T.
2°Sarg."
João Luís de, Al:.reu
1t
Furriel"
Joaquim dos San tos Pereira
R.L. 2
2°Sarg.
Cava. Vicente
Vaz
1

deve

ser

averbado

aquele

está!~io.

Fr equen t ar am com aproveitamento
o estágio
de caç ado res
que Iunc i onou 110 centro
J i.ns t.ruçjio de ope raçscs es
pcciais
de 26 de E-,etemLro de 1960 u 26 de Novembro de
1960 os selu i.ntas sargen tos.

Unidade

Po~tc

R.I. 8

raSarg.
2°

1,

In a. r.ust6<.lio ~1artills (la Cost a
ini o Veloso da Cor:tu
José Teixeira
da Silva
"
".r
" .José Alves
António Fs t e 'e3 Pc re i ra
"
Leureano
!\lltóflio das DOteIS Travassos
"
1.
Alfredo Pi 1~0 Cu dei 'iS
.,
Luciano Marqlle~; dos ~anto~
1I,t'c.viat
Iodas P~lll'iro 'foorf>ird Pinto Leal
10Sar/.
lufa.
José do Hosár;o r;an<leias
2°
01~tf,rlio
ltil'o
-feias
,.
Cus t,ó,l;;.1)
fr.n "O ,.1~ Si Iva
António José do rrmr.f'ição
I'elllinho
"
11
11
ArrlfllrJo ('nS jf1' i f'· '\111 (,.'i
1f

"
11

..
"
1f

L

1\

H.I.H

"
"

~ome

1f

.f

í

'~
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R.I. 11 %O~;arg. In Ia, José
.1

de Sousa Carrusca .Iun ior
"
"
Manue l de .Jesus Pa l-ia
"
"
Ant ~nio (haves 8&10n::.o
, mcc. vi at , rodas
vanue1.
Ionso nlUl'eSma
:!_°Snrg. lnfa. Joaquim do .. Santos
2c"
,.
João Pérsio Pi ta da ~i I va
II
"Lu
ís ferrei r a LeI te rv'achado
.,
"Jos~
Soares
"
"Francisco
Al ves ~Sgue1
Furr-i e l
José Marcelino
de CarvaJho
Fi rmino
a 'i Iva Frei re rte Lima
"
Manuel Joaquim Fscaleira
do Fspj r i t.o
Santo
20Sarg.mec. vi at , rodas
Manuel Fodrigues
Lourenço
,
"

"
R.I. 16

"
"
II

"

"
"

"

..

A estes

II

saIgentos

deve ser

averbado

aq ele curso.

Frcquen t.ar am com aproveitamento
o estágio
de caçadores
qu funcionou
110 Centro
de Instrução
de Operaçi'íef' Es
p ci ais de, ~ de Junho de 1960 a o de Julho de 196<l, (
se inte
sargentos

R.I.

Nome

po sto

Unid.de

10 10",,'l.rg.lnfa.

.Ioaquam Sl1l1íilS dos Santos
'~anuel da Silva Mendes
Alírio
VIlela Campesanu
Carlos
lI~sto
da Silva Guerreiro
"
Y'anupl
J
Carvalho
"
Amtlndio 'wrreira Picado
,o
Mário ~101,tClTO \ I,rente II
lva
Mário lapt-íst'l
de 'ielo ';ontos
"
me I. rodas Fernanuo dos Santos
"
IIp. I'anuel Alexwldrl>
Fur-, Fnf
a,
João da Cruz Teixt.ira
J~IltQ
n, I., 12 10Sarg.ln
"lanucl T\Iarte de J.stos
2°
"
II
AntlÍlÚO
'f.rnundo la Sll .J.
Victor
\I I1ucl Fi~ leiredo
Sim es
"
"
"vhnuel .To 'o Alll1d~ da Crnz
" "
lanuel do.:> "an tos Crurpos l~ibeuo
"
E.1 °Ilíp. JosP A gusto
II
"
Artur Ad.. llOO Paula
Fur
lnfa.
Jono CIl.r1o'S Martin,> da ç;'!VIl.
Flanclsco I)or ingo.:; (la Silva
20 r~,
Alvaro dt 01 i Vi" rl f.·ldrr:\~~e
14 10 ;,arg. infa,A'ltÓ!áo
J1rltiE>t,a L ,i ,50
20
1
António AlIgdsto

20

•.

..

I

n.

~ ~
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R.l.
"

14 2°Sarg.lnfa.
""
"

If

"
"
"
"
R.C.
"
"
"
"
"
"
A estes

Calos
António dos Reis
António Augusto Hamajnl Farinha
"1\
"
Hicardo Carlos DeI Negro Par-rança
,,.,
"
Cesar Artur de Sousa Gomes
Furriel"
Diamantino
Teixeira
"
"Manuel
Joaquim Carola
2°Sargmec. a. rodas Afonso Antunes tlenriques
5 10Sarg.lnfa.
João Bogério Pinto
2° "
,j
Júlio Maria Ant.unes de Sousa Lar-cher
""
"Abílio
Carlos de Abreu
Fur.Milo
Joaquim M. Miranda Tavares
""
Manuel Afonso Pinhei ro
""
João Pires Limpo
""
Enfo Manuel Farinha
Pobal,o
sargentos

deve

VI

ser

-

averbado

aquele'

estágio.

O~ClAPhÇOFS

1 - Re c ti f i c ac õ e s
Tem cano unidade

mobilizadora
o Grupo de Artilttnria
Con
tra Aeronaves
n ? 3 e não o regímen Lo de infantaria
nO 15, como foi publicado
na Ordem do rxército
nO 17
3a Série,
o 2° sargento
2° meco viat.
rodas Zacarias
António da Silva.
(por Jespacho de 21 de Julho de 1961.)

[Iec Lar-avae que tem o nome Luís
Pereira
Gomes e não Luís José
ra Posa,
como por .lapso,
foi
re ferido
na O. E. n ? 17 . 3a
1961. pág. 466. Olor de sp acho

.José Alexandre
~'arques
Alexandre
MaI'qucs Pereipnblicado.
o 2° sargp.nto
Séup. de 20 de Junho de
de 'J) de Julho de 1961)

ncclnra
se que pertenceu
à Di recção
ça e D:isciplina
(,2°
sargento
de
Car 10:1 LOIJp.s, colocado no Lat.a lhfio
fant.ar i a 11° 19 pela O·.F. n? 15 3a
de lqól,
pá:,. 389 e 11~O como consta
(por desp udu) de v= lul

do Serviço
de Justiinfantaria,
.Joaquim
Independente
de in
Seric de 3D de Maio
ln mesma O. J:o"
bo «e 1961)

Declara-se
que ~{ c; rama Vi ccnr.e ~lanllel dA P0':;8 ~arlljo
e não ~~anuel Vi cen tI> da r sa Araúj I) crxno con 'H;n da O.
E. n? 18
30 "éri e de 30 dI-' Junho eh> 1961. pég. ti97.
o 2° sargento
2° mec' de t.or re da companhiA ,J·vi!';i.oná

aa,

Séri e
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ria de Manutenção de Material.
(por despacho de 19 de Julho de 1961)
Declara se que deixou de ser graduado no posto de furrie~ desde 12 de Junho de 1961 nos termos do nO 6 da
Circ. publicada na O.E. la. Série • nO 3 de 1956, pago
154. ? 1° cabo Mário do Ceu Santinhos do regimento de
lance1ros nO 2. por ter regressado da 4a Região Militar.
(Por despacho de 18 de Julho de 1961)
2 - Vencimentos
Declara se que passam a vencer pela verba "Pessoal dos
Quadros Aprovados por Lei' falo
sargento meco viat.
rodas José Serro do Grupo de Companhias Trem Au t.o, e
os 20s sargentos serralheiros Israel [))mingues do regi
menta de infantaria nO II. Orlando de Jesus do Centro
de Instrução de Operações Especiais.
.
(por despacho de 18 de Julho de 1961)

"
3 - Refo rma
Que no dia 1 de Agosto de 1961, transitam para a situação
de refouna, passando a ser pagos das suas pensões pela
~ixa Geral de Aposentações, conforme vem publicado no
Diário do Góverno nO 173 - 2a Série de 25 de Julho de
1961. os militares a seguir mencionados, cuj a pensão
anual a cada um se indica, estando já deduzida do des·
conto a que se refere o artO 13° do Decreto Lei nO
36610. de 24 de Novembro de 1947, recti ficado pelo a, tO
110 do Oecreto-L i nO 39843 de 7 de Outubro de 1954'
Repartição
de Sal ntos e Praças da D.S.P. do MO. Exército
l0 Sargento do Q.A.E. António Monteiro
20.424$00
Chefia do se:viço
Mecanográfico
do Exército
20 Sargento
Joaquim ()Jarte
16.3ro$oo
Quartel
General tí a la Regi ão r~i I i tar
20 Sargento do Q.A.E. Alberto Marcos
19.692$00
comando do Forte da Graça
l0 Sargento no Q.A.E. Luís António Comprido
22.284$00
Regimento
de infantaria
n° 5
l0 Sargento do Q.A.E. Acácio Santos Ferreira
1Q.812$OO
Regimento
de inf:]ntaria
nO 6
20 Sargento do Q.A.E. Françisco António Rodri~le20.82O$00
Regimento
de Infantaria
nO 7
10 Sargento do Q.A.E. José Alves
21.660$00
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Regimpnto
de in t ant ar i a 11° 12
1° Sargento músico Carlos Alberto nengue
19.188$00
Reglloen to rle in t ant IH i a nO 14
2° Sargento
Augusto forres de Matos
8.436$00
Regilnento
de Infantaria
nO 15
2° Sargento '
Ant6nio dI' Oliveira
9.<XX>$00
Regimento
de infantaria
nO 16
l° Sargento do Q.A.E. Manuel Piteira Segurado 22.284$00
1° Sargento músico
Ismael Sar-amago Carvalho 19. fU2$00
Regimento
de arti Iharin
do costa
2° Sargento
Vasco Edmundode Freitas
9.000$00
Pegimento
de ar t l Inar l a ant i aár e a fixa
2° Sargento do Q.A.l". r,\anuel Bodr igues Terrinca18.CXD$OO
2° .~argento
João Manuel Antunes
9.CDJ$00
Dataria
Independente
de Defesa de Costa nO 1
2° Sargento
José de Sousa Pinhei ro
14.628$00
Batalhão
de Telegrafistas
2° Sargénto do Q.A.E. António de Sousa Coelho 17.448$00
2° Sargento do Q.A.E. Joaquim da Fonseca Soares16.884$00
Distrito
de Recrutltr.1ento
e Mobilização'
nO 12
2° Sargento do O.A.E. António Inácio r~es
Nogueira
16. R84$00
Oue sejam considerados na situação de desligados do sêrviço, ptevista na parte final do artO 15° do Decreto
-Lei nO 28404, de 31 de Dezembro de 1937. desde a data
que a cada um se indica, por terem atingido o limite
de idade:

o i r e cç ãe

d a A rm a ti e Ar t i I h a r i a

2° Sargen to do ().A. b. Francisco
.IuIho de 1961.
Quartel

üene r al do Governo

de Jesus,
Mi I i tar

2° Sargento do Q,A.E. José António porto
ves , 'desde 28 de Junho de 1.961.
(po r de sp acho 'de 26 de Julho

desde 26 de
de Li sho a
Nunes (;onça1-

de 1961)

Que sejam considerados na situação de desligados
do
serviço, prevista na par t.e final do al'l..O 150 do [)eC.
-Le i n? 28404. de 31 de l)t:'z~'mLro de .lQ'17. desele a
data que a cada um s indica, por t.e rern sido julga
dos incapazes de t.orlo o se rv i ço
pegirrento

de lnf ant ar i a nO 2

ório

3a
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•

00-

JO ~a.rgento

10 artífice
serralheiro.
Dini s. desde 14 de Junho de 1961.
2° sargento
de infantaria.
José Alves
Q de .Iunho de 1961.
Oepósi to Geral

Militar

Regimento

José

••••

João

637
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Joaquim

rento,

Pereira

Regional

20 sargento
en fennei ro Artur
lho de 1961.

~'.,~"

desde

de Adidos

2° sargento
do Q.A.E. Avelino
desde 20 de Junho de 1961.

Hospital

'.

nO 1
desde 4 de Ju-

Barbosa,

de Infantaria

da Silva

nO

6

10 sargento
de infantaria,
AnttSniu Augus t Tábo.
desde 4 de Ju li'o de 146l.
(por despa~o de '26 de Julho de 19(1)

Sr

4 - Invalidez
Que. no Oiário
do Governo na 173
2a Série
de 25 dE
Julho de 1961, foi publicada
a pensão anual de invah
dez. concedida
li praça a seguir
mencionada,
estando j':
deduzida
do deconto
a que se refere
o artO
13° do
r. cret.o Lei nO ~6610. de 24 de Noverrbro de 1947, rec
tificado
pelo ar t" 130 do Decreto Lei n? 36610, de 24
de ,'ovemhro de I 147. recta ficado pe,o ar ta 110 do Ue •
Lei na 3Q843,
e 7 de ()JtuLnJ d l'l54, p lo que dser abar.ido ao fectivo
da sua urrid ule 110 dia 1 de !
gosto de 1961,
ssde quando passa a ser paga pela Coo xa
G€TO)
de Aposen
Ções e fi ca suj ei ta a todas as d:ispo
síções
r ul ador IS dos militares
reformados.

B:ltalhão
Soldado

na 234/60..,

'tl

Sap~dores

~rp'jo

de Caminho

de Ferro

.loãoladeira

(por despacho de 26 de JlIlho

d· 1961)
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o

Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

Está conforme.

da Si l ua

BIBLIOTE:.CA
DO 1:.}\t:.n:>,I,.""
(AI\tt•• Biblioteca do E. M. E.) ;

~ ~~ ~ o
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".......,..
....
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MINISTtRIO

DO EXÉRCITO

do Exército

Ordem

10 de Agosto
Publica-se

ao Exército

o seguinte:

I - ~1UDANÇAS

s~

de 1961

DE QUADRO

fi QJAOOJ PERvIANINIF

Qu~dro da Arma de Infantaria
Escola Prática

de Infantaria

o

20 sargento do quadro complemento. António Manuel Po
bocho Gregório. do regimento de infantaria nO 1. tem
passagem ao quadro permanente da Arma de Infantaria.
, porque encontrando se aprovado para este quadro lhe
ter competido o preenchImento de vaga. Conta a antiguj
dade desde 1 de Mai.o de 1961 Fica graduado no posto
de 20 sargento, v ncendo como furriel. Vence pela vel
ba "Pessoal dos qladros aprovados por Lei
(Por desp acho de 27 de Julho de 1961)

RegimEnto

de infantaria

nO 12

20 sargento do quadro complemento, José Monteiro PaIos.
do regimento de i " taria nO 1. tem passagem ao qua
dro permanente da arma de infantaria, porque encon ra~
do.se aprovado para este quadro lhe ·competiu o preen
clumento de vaga Conta a antiguidade desde 1 de Maio
de 1961. Fica graduado no posto de 20 sargento. ven
c~ndo como furriel Deverá s-er convo~a<"lcda disponibi
lIdade

Uuadro

do Serviço

de Sa6de

640
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Es co I a P r á t i c a d e Ar t i I h a r i a
2° sargento do quadro complemento, António Cardoso Puga
lho Ferreira, do l° Grupo de Comparulias de Saúde, tem
passagem ao quadro permanente do serviço de saúde,
porque encontrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade
desde 10 de Junho de 1961. Fica graduado no posto de
2° sargento, vencendo como furriel. Deverá ser convocado da disponibilidade.
(por despacho de 2 de Agosto de .1961)
Supranumerários
Quadro

•

da Arma de Infantaria

Comando TerHtorial

Independente

do Estado

da India

O 2° sargento do quadro complemento, Umbelino José Cota
tem passagem ao quadro permanente da Arma de Infanta
ria, porque encontrando-se aprovado para este quadro
lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antigui·
dade desde 1 de Maio de 1961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica gradu
ado no posto de 2° sargento, vencendo como furriel.
(por

Quadro

despacho

de

24 de Julho

de .196.1)

da Arma de Artilharia
3a Região

~il itar

O 2° sargento do quadro complemento. Manuel Rodrigues
Pareirão, tem passagem ao quadro permanente da arma de
Artilharia, porque encontrando se aprovado para este
qua~ro.lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
an t'i guidade desde 28 de Junho de 1961. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto Fi
ca ~raduado no posto de 2° sargento, vencendo como
furnel.
Quadro

da Arma de Caval~ria

Comando Territorial

Independente

do Estado

da mdi a

O furriel do quadro complemento, José Joaquim França,
tem passagem ao quadro permanen te da arma de Cavalaria

3a.

Série
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porque encontrando-se
aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade
d~sd~ 3 de Junho de 1961, data a partir da qual tem
d1re1to aos vencimento~ do novo posto.

O furriel do quadro complemento,

Viriato Armando Pires
tem passagem ao quadro permanente da arma de cavalaria
porque encontrando se aprovado para este quadro lhe
compet1u o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade
desde 3 de Junho de 1961. data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(por

despacho

II

Quadro

de 1961)

- ~1UnANçAS DE SI TUACAO

SAIRNIX13
Baix~

de '14 de Julho

m

de Serviço
do Serviço

(JJAlID pEfMA"ill\11E
por

incapacidade

física

de Admini str aç ão Mi I i tar

Teve baixa de serviço por ter sido julgado incapa7. do
m~smor pela Junta Hospitalar de Inspecção. no Hospital
Mllitar Principal em 27 de Junho de 1961, o 2° sar
,gento Fernando Jorge da Silva Dias. do 2° Grupo de
'Companhias de Aàninistração Militar.
(por despacho de 28 de Julho de 1961)
Ingresso

nos

~uadros

Qu ad ro d li A rr..1 d e A r t i I h a r i a
Passou a ser cons11erado nesta situação desde 24 de Ju
lho de 1961. por ter regressado do Comando Terri toritl
Independente do Fstado da Jndia. onde se encontrava
n~s. tropas de reforço. o 20 sargento de ~rtilharia An
torno Salvador' Félix do Grupo de Companll1as Trem Auto.
(por despacho de 1 de Agosto de 1961)
Quadro

do Serviço

de saúde

Pa~sou a ser considera~o nesta situação desde 16 ~e Junho
e 1961. o 20 sargento do serviço de saúde CaSS1ano Lo
pes São Pento, do 10 Grupo de Con'panhias de Saúde. por
~r regressado do Canando Territorial Independente do
tado da Indi a, onde serviu de reforço.
(por despacho de 3 de Agosto de 1961)
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Passagem
Ouadro

à situação

de Supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Ju
lho de 1961, o l° sargento de infantaria Armando de
Brito do regimento de infantaria nO 10. tendo como
unidade mobilizadora o batalhão de caçadores nO 9.
por ter sido nomeado para servir por imposição em reforço à guarnição normal na Província da Guiné.
(Por despacho de 28 de Julho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Ju·
lho de 1961. o l° sargento de infantaria, António ~~a
nuel Feiticeiro, do batalhão de caçadores nO 1, tendo
como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO
8, por ter sido nomeado para servir por imposição em
reforço à guarnição normal na Província da Guiné
(Por despacho de 2 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Ju
nho de 1961, o 2° sargento Joaquim António Baixa da
Trindade, do batalhão de caçadores nO 9, por ter em
barcado para o Comando Territorial Independente da
Guiné. onde vai serVIr por imposição em reforço a gu
arnição normal. (por despacho de 1 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 19 de
Julho de 1961. o 2° sargento José Pereira Fernandes,
e os furriéis. Joaquim Fernandes Neves Severo, CaetanO
Pires Patroclnio. António Ramos Carrondo, todos do re
gimento de infantaria n? 3. António de Carvalho Lima
e José Cabaço Diogo do regimento de Infantaria nO 5
por terem embarcado para o Comando Territorial Inde
pendente da r~iné, onde vi9 ~~rvir por imposição em
reforço à guarnição normal.
(por despacho de 31 de Jlllho de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de3unho
de 1961, o l° sargento de infantarIa António DomingoS
Carreto da la Companhia DIsciplinar, tendo como unida
de mobilizadora o regimento de infantaria n? L por
ter sido nomeado para servi r por imposição em reforço
a guarnição normal na Província de Angola
(por despacho de 3 de ,4gnstn de .1961J

Passaram a ser con s i eraclos nesta si tuação desde 18 de
Julho de 1961 os las sar~entos
de infantaria,
Elísio
Vaz de Rarros Lima do regimento
de infan
. na 6.
tendo. como un.idade mobi Li cado re o regimen
e infantaria na 2, João I ioreira de r.'aria,. do regimento de infantaria
na 2. t.enrlo como unidade mobilizadora
o regi
mento de infantaria
na 7. Alzirino
Vlaria Fr anco Antu
nes do regimento de infan"taria
na L Francisco Pereira
Fapt.i.s t.a, do regirient.o
de infantaria
na 13. tendo am
bos corno unidade mobilizadora
o regimento de' infanta
ria na 13, Auréli" "':..rti!ls da Ci.Jsta. do b'at al.hão de
caçadores n? 9, tendo como unidade mobilizadora
o re
gimento de infantaria
n" 1-1 I.ioisés r.'err~ua· da Cunha
do regimento de infantil.ria
na 14. José Paulo dos San
tos. do reg-ir.ren t.o de infantariá
na 15, tendo ambos
como unidade mobilizadora
o batalhão de caçadores na 6
por terem sido nomeados pai'O servir
por imposição 'em
reforço a guarnição norma l na Província
de' Angola' 1/

(Por despacho

de 28 de Julho

de 1961)

Passou a ser considerado
nesta si tuaç ào desde 2E' de' Mlr,'o
de 1%1. o 10 sargento 'de iúfantarl
a Antónifl Afonso
Ouri ves do regimenr.u de infantaria
'na 3. tendo corno
unidade mobilizadon.
o regimento de infantaria
n? '1por ter sido nomeado para servir
por imposição em re
forço a guarni(,.iio normal na Província
de Angola.

(Por despacho

de 3 de Agosto

de 1961)

Passou a ser considerado
nesta si tuação desde 28 de Maio
de 1961 o 20 sarzent.o de lllfantaria
Francisco Peren8
do reglmento
de in..':antaria
na 6. tendo como unidade
mobilizadora
o r,!girnento de infantaria
na 1 por ter
sido nomeado par, servir por voluntariado
na Província
de Angola (Po I' tiespacho de <J8 de JlJJho de 1961)
Passaran' a ser considerados
nesta situação
desde 21 de
Abril de 1Q6l
os 2. s sargentos
de infantaria
Luis
Laymé Serafim LO}Jes Lomba. José Ferreira
,do regi·
mento ce infantaria
na 8, por t e rem embarc(\c-'o para a
3a ReEi;o ,,'ditar.
onde vão servir
por impoúcão.em
reforçfJ a guarnição no rnal .
(Po r desp arl«. ti· [ de .Ago s to rle 1-9''; t) •.
Pn~,~no'
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gues de Campos, }\ntónio l-at.i s t a Carga,
,ri to AntónIa
de Figueiredo,
pOl' terem embar-cado ,ara a , a fieÓi10
Militar
onde vão servir
por imposição' em reforço a' 6'1.1arnição normal . (Por despacho de :2 c'e Agosto de 1961)
Passou a ser considera
o n':! ta situnç::;o desàe 3 de .Tunho
de 1961, o furriel
José Joaquim J,:souro Duarte, do regimento de infantaria
nO 7, por ter embarcad
para a
33 egião I':ilitar
onde vai servir por irnposiÇo f"Jl1 reforço à guamiçã0 no rmal ,
(Po r despacho de 2 de Agosto ~e 1961)
Passaram a ser considerados
nesta situação
desr!e 20 de
Junho de 1961, os furriéis
Augusto Lui s Fernandes,
Ani ba l Alves Vieira,
José António (ome s , João Paulo
Lavaredas,
todos do regimento
de m Jant.ar-i e n? 6, por
terem embarcado para a 3a Região Militar,
on e rão servir por imposição em reforço à guarnição normal.
(po r desp acho de 1 de Ago sto de 1% t)
Passaram a ser considerados
nesta si tlH1Ção desde 22 de
Junho de 1961, o 2° sargento Lui s José Alexandre ~'arques Pereira
('-.ornes, do regimento de in, antaria
° 11,
e os furriéis
José da Cost.a Sousa, do regimento d~ infantaria
n? 2, João Luis Ol i ve i.r a, do regimento de in
fantaria
n? 10, Manuel José (.,ançal ves, do regirl!ento
de infantaria
n? 12, por terem embarcado par a a 3a Região Militar
onde vão servir
por im~Josição em reforço
à guarnição nonnal.
(Por de sp acho de 1 de Agosto fIe i.961)
Passou a ser consideradu
n s t.a s i tu açjio desde 8 de .Tulpo
de 1961, o 2° sargento
i ac in to , osé .10flO ~-'.rIder?,lcio,
por ter embarcado para a:3a
e gi õo :liJit.,~r,
0P0e vai
servir por imposição em reforço li f.,uamição normal .
(Por despacho de 1 de Agosto ,ie 1..9(.,'1)

r assaram

a ser considerados
nesta si tunção desde 11 de
Julho de 1961, os 2°s sargento
Carlos José de Oliveira Vitorino,
l\Aanuel do Nascimento dos Ramos, José
Guerreiro,
António Jc'zo José Pa ln.a , Silvio
"'1drigl~~
dos Santos 811 'P.t. .Iac into Dfú!l8S0 VElf.conceJ
tnr1(.C"(1(1
batalhão
L,,~.In~a.
"~
e o f,n·:ri~~J. '"lv:i.n~ "r:.f':'>
t ..r)
'Raposo Cabaceira
_nr te:r~n "'''},'ircç,-1(1 ,).,' ('f) "I 3 8 ~~..:'
~::ili t ai , on.le vã J -''[''/1'' 'r 'I': ,_..
(.1<,!, _I'Q' ~,)
,\ <\):'niç50 nO:l.11nl.
(i':'
, o', ;(,', , ,1" '''1 ( '" Julho ,I., .' '; O

1',

ns

Pns sar am a se considerados
nesta ai tu aç ào desde 18 ele
J '~ho de 1"61, os :'°s sargentos José 5'odrigues :',lachado
~l
Augusto de ,{D'a,
José nereiraFa[Undes,
os furri,
é:l.s José ~'8nuel
ereira
(;a81'3.r, António de Carlos de
~ou~a e Silva,
e o 2° sarb~nto do serviço de saúde Ant!,nlO Cordeiro Mo.rtil1,G, todos do reaimento
d., infan·,
taria n? 2, ')Os sar gen tos d infantaria
.&.nt&'1:i."'~!'eira'r:-uerreiro
da :ilva
Jos6 Padrão da Cos r,a , l.nácio
~.'aria, Albano de Sousa
: e Irni ro Nascimento ~;ü'lta., f>.l riol ~,6rio dos Reis Bicho, e o 2° s a rr-eu to rlo se rvi ço
de saúde Leon jdi o Garcia,
to<:los do re,;imento de infantaria n? 7. 20s sargentos
João Posa dos ~'Dntos e 'Luís
César de Carvalho,
do regimento de ipfru1taria
nO l?,
20s sargentos
de infantaria.
Luis Trindade Carlos,
Augusto Alves Ferreira,
e o 2° sargento
do serviço
de
saúde Frunc i sco t~achado Leite,
todos de regimento de
infant
ria n? 13. 2°s· sargentos
de jnfantCiria,
i\'lárir
Panos Vieira,
Franci.sco
Ferreira
da Costa, Flviro Mét~
ques Comes Neto, João Camara Lira Fernandes,
Nicolau
Farinha,
Albino Ferreira
da Cos ta, e o 2° sargento
do
serviço
ele saú·1e. Pe rn ard ino G'ucrreJro ~':artins,
todos
do regimento de infantaria
n? 14, :?°s sargentos
~';dnuel
Fernando Iut.rc. António Damião ("Irvalho,
Victor Camilo
Rosa peginaldo
dos Reis, J>sé Soares Gon.çalves.
do
!:'é"J.mento de ínfantar-ca
n? 15, ~,ffigud Rocha José posa
3cr reuh
e o 2° sargento do serviço de saúde
fF~rnando
'u~~sto fDrreia.
todos do tatalhão
de caçad0res nO 6,
)08 sargentos
de infantaria
~4anuel Cardoso Pi n to Sil-,a, João António Femando Cordas, José de Sousa Miguel
Alfredo dos Anjos, Abílio de Jesus,
António de .Ie sus
Oh veira
e v 20 s ar zent;o do serviço
de saíde José Marques CoS~a, p'Jr tere; embarcado para a 3a Região Mi l i~ar, on e vão servir nas tropas ~t reforço à guarnição
no n..al • (POi" deso ac,o a 31 deJ~tlho
de 1961)
PQss:'rmn r. ser consideracos
nesta si tuaç âo !'~sde 26 de
J~}ho ':: 1061, os fu r':'~" L; cie inÍ<mtaria,
i-~rlindo da
<:;11va ira,
'1emente
atist"
'dT[tll"~eS,
ambos do re, gim nL
,e infwlt.ult
n'J E, ).rnêriL~1 .' lípio Fernandes
e t r.mci3co
_ des ;:es'J =,t~\ rJ.() reg;.ljL ,'~;) de infantaria
n" 14, .);- t.erem e~l: ~'r..:(''-~:)I)arl1 i1 3" h~óüo ~,lilitar)
0:1'
vf'o "er 11' ue" :!'c·.as .:~ r~forçG' ,',. ::.wrniç~o ::01'l"t 1.
I'
d espe!', :.? ··e
., "1 . .}.u..rm
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Joaquim dos Santos. do regimento de infantaria
n? 14.
Delfim Sebastião Gomes. e os furriéis
Fr-anci sr-o !:{ibeiro
de Azevedo, António ~Aanuel de ". ~'anuel -la Costa '"ar
tins. João Machado Ferreira.
do batalhão de caçadores
nO 5. Armindo de Almeida, do regimento de infantaria
nO 15. por terem embarc~do para a 4a região ~ilitar.
onde vão servir nas tropas de reforço a guarniç~o norrnal .
(Por despacho de 1 de Agosto de 1.961)

.

Passaram a ser cons i der ados nesta si tuação desde 15 de
Julho de 1961, os 2°3 sargentos de infantRria
Cristi
ano Gomes da Rocha .: Alberto Sequeira
lbano Fernandes
João Gouveia. Justino Ferreira.
Virgílio
Aguiar Torres
por terem embarcado para o r~mando TerritoriRl
lnde
pendente de Timor onde vão servir nas tropas de refor
ço a gtiarnição norma.l
(Por despacho' de 31 de Julho de 1.9fi1)

,··;QuadrocLll
1

'f,,".

~ ,

j\Imll de Artilhari"l

_

Pa~sou a $er considerado nesta situação desde.8 de Julho
de 1961 0.1°. sargen to de artilharia.
António de Aze
vedo Vaz de Castro.
do regiment
de artilharia
pesada
nO 3. pqrter
sido nomeado para servir
por imposição
em reforço a guarnição normal , na Provjnci a de ~~oçam
bique.
(por desp acho de 28 de Julho de 1961)
Passaram a ser .considerados
ner.t i :::ituação desde 15 de
. Junho de 1961. os 2° s sarr eu tos d» ~r "., I
i
• ,./
Luís Teixeira,
Nuno Gonçalo Fabe i ro Portas de Ibério
Nogueira,
da Companhia Oivisionária
de Manutenção de
Material.
por terem embarcado para a 3a Begião Mili tar
, onde vão servi r nas tropas de reforço 11 guarnição no r
mal.
(por desp acho de 31 de Jú lho de 19(1)
Passaram a ser considerados
nesta situação'desde'?
de
Julho de 1961, os 2°s sargentos
de artilharia,
Victo
rino Gonçalves da Cunha, José C..atres';' Eugén~o Poa l Vi
eira- Leo t.e , Arnaldo Duarte.
Abílio'Seahra,
todos do
, regimento de' artilharia
pesada nc5 3; !)(1r terem' embar
oado para a 4 Região Militar,
oo.n v~o servir·nah
tropas de reforço ~ gllarn'Í ç5n noroi-xl
(Por despacho dp. !. !Je '~'PSt'l r/é 1 01;

Passaram a ser considerados
nesta situação
0esde 28 de
Junho .de 1961. os 2°s sargentos
de cavalaria.
António
Ferreira
Urze. Pafael da Silva Faria.
João Francisco
Coelho Cabaço. todos da companhia divisionária
de ma
nut~~ção. d.e material,
por terem embarcado para a 3a
Pegi âo Mil i t.a r , onde vão servi r nas tropas de reforço
a guarnição normal.
(Por despacho de 51 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados
nesta situação
desde 8 de
Julho de lQ61. o 2° sargento de cavalarla
AntónIO Se
queira da Cruz. e o furriel
Joaquim Luis GrIlo,
da
companhia divisionária
de ~anutenção de ~8terial,
por
terem embarcado para a 3a Região ~Iilj taro onde vão
servir nas tropas de reforço a guarnição normal
(por despccha de' 81 de Julho de 1961)

üuadrn

da Arm'l de Engenhari

a

, Passou a ser con si derado nesta si tuacõo desde 28 do .lu
nho de 1961. o 1° sargento de engenh;ria.
António Lopes
dos Santos. do regimento de engenharia n? L tendo co
mo unidade mobilizadora
o regunento de engenharia n? 2
por ter sido nomeado para servir por imposição em re
forço a guarnição normal na Provlncla
de Angola
(Por despacho de 28 de Julho de 1961)
Passaram a ser considerados
nesta situação
desde 15 de
Junho de lQ61. os 2°s sargentos
de engenharia
sapado
res, Rafael povoa Felix.
Fernando Tomás dos Santos
VIeira.
e o furr el Severino Matos p""8ven, ra. todo."
do regimento de ongenharia
nO 1. por te:em embarcado
onde vão serVIr nas tropas
para a 3a Reeiã< V.ilitar.
de reforço a guarnição normal.
(por despacho de 31 de Julho de 1961)
+

Passaram a ser' considerados
nesta situação
desde 28 de
Junho de 1961 os 20s sargentos
de engenh~ria sapado ..
res
Francisco do 1\;ascimento Charuto PandeHa. Antón10
da Conceição Dias, Fduardo Rosa ~.ar t ins. todos do regi
men~o de engenharia nO 2 por terem embarcado para a 3a
r.~g1ão Mi Ii t.ar, onde v50 servir nas tropas de reforço à
guarnição normal.
(por despacho de 31. de Julho rir; .t961)

f:U<lc!ro do Sorvico
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Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
de 1961, o l° sargento do serviço de saúde, José António Serras,
do 2° Grupo de Companhias de Saúde, por
ter sido nomeado para servir
por imposiç8o em reforço
à guarnição normal na Província
de Moçamlique.
(Po r desp acho de .5 de Ago s to de 1961)
Passou a ser considerado
nesta si tuação desde 18 de Junho de 1961, o 2° sargento
do serviço de saúde, José
Henrique Nogueira Esteves da Silva,
do regimento de
infantaria
n? 12, por ter embarcado papo a 3<' Região
Mili tal', onde vai servi r por imposição em re fo rço a
guarnição normal.
(Por despacho de _1 de .4go 8 tn de 1.961 )
Passou a ser considerado
nesta si tuação desde 11 de Julho de 1961, o 2° sargento do serviço de,saúde,
~r;anl1el
C~nçalves Facundo. do batalhão de caçadores nO 10, por
ter embarcado para a 3a Begião Militar,
onde vai ser
VIr por imposição em reforço
à guarnição normal.
(por despacho de 1 de Agosto de 19(1)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 18 de Julho de 1961, o 2° sargento do serviço de saúde, ~1anuel
Domi.ngues , do ràgimen to de infantaria
n? 15, por ter
embarcado para a 3a Região Militar,
onde vai servir
por imposição em reforço à guarnição nonnal.
(po r de sp acho de 1 de Ago sto de 1.961)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 30 de Junho de 1961, o 2° sargento do serviço de saúde António
da Silva, do r~gimento de i.n fen tar-i a 1)0 14, por er embarcado para a 4a Região Militar
onde vai servjr
por
imposição em reforço a guarnição normal.
(por despacho de :2 de Agosto de 1961)

üuadro

do Serviço

de Ad"inistraç~o

,.1ilit~r

Passaram a ser considerados
nesta situação
<lesde 15 de
Junho de 1961, os 2° s sargentos
Car Ios Manuel Pat.acbo
Nunes, José António Po rt,o Silva, Ant6nio -la Cunha Lima
Manuel Jacinto
da Si l va, Carlos n10ha Soa res , Agost.ir~ho
André Rato, ~~anuel P:i.r'õs TJi0g0, José M'''l:'''t:i_nsPomâo ,
.José Gonçalves dos :3'1:r.tQ'3, Arria l do 0f) '-'i_ Iv a Fon t e s
Manuel Teixeira
l\\_1!lN', "nté.\1:!l'
JOUl1uirj1 Touro Pereira,
Eduardo Fui Val dez f."tT1c1, " 0<; f111.'r~.,,-i_<; Ar:IYI;_"I")o G'Jnr;d-

ves C~rnei~o,. Francisco
r3anuel de Abreu Omha, Manuel
Fe r re i ra Vi e i r a Pereira.
António Ferreira,
Alexandre
Ca~d?so Matias,
todos do 2° Grupo de Companhias de A
dnllmstração
~Allitar.
por terem embarcado pa.ra a 3a.
Região Militar
onde vão servir por imposição em reforço'
a guarnição normal.
(por despacho de 'í de Julho de 1961)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 25 de Junho de 1961. o furriel
Teófilo Lança ~nilho Papo so , do
I? Grupo de Companhias de Administração
~~ilitar,
por
ter embarcado para o Comando Territorial
Independente
da Guiné, onde vai servir
por imposição em reforço
à
guarnição normal.
(por despacho de 1 de Agosto de 1961)

•
Quadro

do Serviço

de ilaterial

Passaram a ser considerados
nesta
si tuação desde 8 de
Julho de 1961. os 1 s sargentos
lOs meco vi at , rodas
José Manuel Roberto
do regimento de artilharia
ligeira nO 4, Manuel Martins Guerreiro.
da Fscola Central
de Sargentos.
Luis Diogo Lança, do regimento de infan
taria n? 11. Fernando de Almeida ~~adeira. do Grupo de
Artilharia
Contra Aeronaves nO 3 Daniel Simõel'l, do
regimento
de ar t.i Ih ar i a pe s ad a n? 1 (CISv1), A.l1tónio
Luis de Pastos da Fsco l a Prática
~e Infantaria,
João Jorge de Lemos do ('mpo de Artilharia
Contra Aeronaves n?
2. 20 sargento
;,., meco viat.
rodas.
Pe lmi ro Morei r a
Pinto Leal.
do "!gimento
de artilharia
pesada n? 2,
fU_'Íéis
20s. mel vi at., rodas. Joaquim Maria Caldeira
da f'scola Prático de Artilharia,
João Rocha Simões, do
re~jmento de jnf, rt ar i.a n? 7 2° sargento
2° meco via
LU1IS
lagartas
e especiais.
Arnérico Sabi no Canhoto da
Fscol a Prática dt Ar t i'It.ar-ia
o"urriel
José Mari a Nahi a. da Fsco l a 'Prática
de Artilharia
fur ra ái s 2°s meco
vi ar ligeiras
e e';l'etio.is
fiaul ribeiro
Saldanha.
do Grupo de artilhar;'
'1 cont ra aeronaves
!lO 2 .José AI
fredo Cassiano Pas i.or do grupe :livisj()TJ.:irio df.' "'1>:"0'3
de combate,
t endo to":;)." C(,:'I') lUlir];:\':h ·TIO~,iliz'l,J01.'a a
cO!.lpanhin divJ~iorSrü
de manut euçêo de rrtü.eri~J
por
lf'rl'nJ sido nomeado- li 1"1;1 se cvi r l)'l!' ;"'[)I)<;i-:;:l() e_' r efor
ço
guarnição nOLTn~I.. ~'rovíncÍ3. d", 1\.'1,~pla.
(por despacho ·t'1 ",~.? ,II! .Iuih» ,I~ ~:}61)
Pasbar'un
J 1<
,U

1.0

I

a se r

de lQ61,

. 1'1:11Io., n es t a S~_H'açaO
.
~ d (''::d e 11.)d
u
e
os fuaiéis
20$ mcc. "iat
r0das, Fer-

COIl~~

65U
ORn~r: 00 EHRCITO'tJ°
22
3~ ')~rie
**:~******~*************~******~*******~.~~~**~*~***~~*
\
nando Carreira dos Sflntos: do l° Grupo de Companhias
de Administração Mili taro António ~~endes ~,'arCJues,do
regimento de infantaria nO 15 tendo awbos como unida
de mobilizadora a companhia divislOnária de m1'lnutenção
de material, furriéis meco radiomontadores. ~~anuel Es
teves. da Escola Pr6tica de Infantaria, tendo como
unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO 13,
Eduardo Frias Patriarca do regimento de infantaria n?
7. tendo como unidade mobilizadora o Latalhão ce caçadores nO 6. por terem sido nomeados para servir por
imposição em reforço a gunrrn çfio norma I na Prov.ínc i a
de Angola.
(Por desp acho de '28 de Julho de 1961)

.

Passaram a ser considerados nesta si'tuaçno desde 19 de
Julho de 1961. o 2° sargento 2° mec. viat , lagartas e
'especiais, Manuel Nogueira Pinto, do grupo divisioná
rio de carros de combate. 2° sargento 2° meco vi a t ,
rodas. José António Ferreira de Ol i ve i ra , do grupo
divisionário de carros de combate. furriel serralheiro
Vitorino Ferreira da Silva. do grupo de artilharia con
tra aeronaves nO 2. tendo todos como unidade molili
zadora a companhia divisIonária de manutenção de material. por terem sido nomeados para servir'por imposi
ção em reforço a guarnição normal na Província da Guiné.
(por despacho de 31 de Jul.bo de 1961)
Passaram a ser considerados nesta si tuação desde 15 de
Julho de 1961. o 2° sargento serralheiro Manuel José
Bodrigues, do regImento de lanceiros nO 2. 2° s~rgento
carpinteiro. NorLerto António Ricardo, do regimento de
artilharia ligeira n? 3. o furriel 2° meco electri
cista Francisco Praz dos Santos. do regimento de artilharIa pesada nO 1 (centro de instrução de serviço de
material), tendo todos como unidade mobilizadora
a
companhia divisionária de manutenção de materiaL por
terem sido nomeados para servir por imposição em refor
ço à guarnição normal na Província de Timor
(por despacho de 28 de Julho de 19fi.t)
Continua a ser cons i de rado nesta si tuação desde 2t1 de
Maio de 1961. data em que embarcou o -les t ino a ~.'·P.trópole por ter terminado o servi.çono Comando '[err i torial
Independente do EStRd0 da In~'a, o 20 sargent0 gradua
do artífice de munições, Ant6nio Marcelino elos ~AJ1toS
da Fábrica Mi l i t ar rl" Pr~;;o 'lv nrHtn f\:'.::r'11\}\rrc01
em
Lisboa.em 12 de Jll[1J.r., :~, '~rll:1 j-,!'torTo ~'r"1 ;vl(l [1(' C0l'0
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de licença a que tinha direito até ao dia 10 de Julho
de 1961. Marchou em 11 de Julho de 1961. para a Fábri
ca Militar de Praço de Prata. data em que é considera
do desgraduado passando a sua anterior situação (ope
rário de munições nO 974 da Fábrica Militar de Braço
de Prata). Oeixa de ser abonado de vencimentos por con·
tk do orçamento do M.E. desde 11 de Julho de 1961. data
da apresentação na Fábrica Militar de Braço de Pra
ta.
(por despacho de 11 de Julho de 1961)
üuadro

de Amanuenses

do Exérci

to

Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de .Iulho de 1961. o 2° sargento do Q A E, Henrique Afonso
da Academia ~1ilitaro tendo como unidade mobilizadora
a companhia divisio~ár1a de manutenção de material.
por ter sido nomeado para servir por imposição em re
forço a guarnição normal na Província de Timor.
(por desp acho de ,?1 de Julho de 1961)
III

- PROMOÇOES

SAffiINIOS 00 (JJAnro PEW.ANEN'IE
Escolas

Práticas
das armas e serviços,
de instrução
e unidades

centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

n° 6

l° sargento de artilhar1a. o 2° sargento Joaquim ~artins
de Freitas. do r .gimento de artilharia pesada nO 2.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros", contando a antiguidade desde 11 de Julho
de 1961, data a partir da qual tem direito aos venC1mentos do novo posto.
(por despacho de 28 de Julho de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 10

Furriel de infantaria o 10 cabo João Ribeiro de Freitas
do regimento de inf~ntaria nO S. contando a antiguida
d~ desde 1 de Maio de 1961. data a partir da qual tem
d1reito aos vencimentos do novo posto Vence pela

aa Séri
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verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de Sua Em. n,~J.h.~p.crp.tário
de Est ado do
Exérci to de 211 de Julho de 19f)1. )

Batal hão de caç ado res n° 6
Furriel
de cavalaria,
o l° cabo João Cristovão
Cabaço.
do regimento de cavalaria
n? 8, contando a antiguidade
desde 30 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela ver
ba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Ouadros".
(por despacho de 26 de Julho de 19(;1)

Batalhão

de caçadores

n~

R

Furriel
de cavalaria.
o l° cabo José Canhão Grenho
do
grupo di visionário
de carros
de combate, contando a
antiguidade
desde 3 de Junho de 1961. data a partir
da
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos
()_iadros".
(Por despacho de 26 de Julho de 1961)
Furriel
de cavalaria,
o 1° cabo Albertino
Francisco Carvalho Simões, do regimento de uavalaria
nO 3, contando
a antiguidade
desde 27 de .Junho de 1961. data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Vence! pela verba 'Pessoal
de nomeação vitalícia
él1ém
dos Quadros".
(por despacho de 26 de Julho de 1961)

Batalhão

Independente

de ínf an t ar !a na 19

l° sargento
de artilharia.
o 2° sargento
Arnaldo Maria
dos Santos Vieira.
do Quartel General do Comando Terrj
torial 'Independente
da Madeira, contando a antiguidade
desde 28 de Junho de 1961. data a partir
da qual tem
direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela ver
ba "Pessoal de nomeação vi.t al j ci.a além dos Quadros"

Mtilharia
Escola

Prática

de Artilh:Jria

Furriel
de ar t i Ihara a, f) 1° ~d_lf) <\'1t-5l1i. Pihúrf)
d"l. 'Sil
va. do regimento de ar t i Ib ar i 8. li ge ira nO ~. contando
a antiguidade
de sde 28 rl"h'1ho
de 1961 \,·~"l,
~e 1
verba "Pessoal de 'j )PIBrlr_;3f) vi t al j ci a óll~lI .-1.,<; f::ha-lr')s".
n~ve ser convocado da disponibilidade.
(Po r de sp acho de 2 de Ago s to ele' 1961)

3a.
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Furriéis
de artilharia.
os lOs cabos José Augusto Montei
roo João José Poma de f<rito do regimento de artilharia
ligeira
n? 3. Adelino Azoia Monteiro.
do regimento de
artilharia
ligeira
n? 4. contando a antiguidade
desde
fi de Julho de 1961. data a partir
da qual tem direi to
aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pes
soal de nomeação vitalícia
além dos (uadros"
(Por despacho de ') de Agosto de 1951)

Pegimento

de artilharia

ligeira

11"

1

l° sargento de artilharia.
o 2° sargento Augusto Cardcso
Batata.
do regImento de artilhal'ia
de co:<ta. contando
a antiguidade
desde 30 de Junho de 1961 data a partir
da qual tem dIreito
aos vencimentos
do novo p"sto.
Vence pela verba "Pe sâoa l de nomeação vi t.al.Ic i a alpm
dos Quadres".
(Por despacho de?fi de Julho de 1961)

Regimento

de artilharia

I igei ra nO 2

Furriel
de artilharia.
o l° cabo Gabriel Nunes da Silva
Pinto.
contando
a antiguidade
desde 28 de Junho de
1%1. data a partir da qual tem di rei to aos vencimentos
do novo posto. Vence pel a verba "Pessoalde
nomeaçâo
vi tal íC1a além dos Ora-iros' .
(por despacho de 31 de Julho de 1961,

regimento

de ar t i l har l a ~esa(j::t

nO 2

l° sargento de artilharia.
o 2° s argen to .Ie renri as l~~TTJ'm
des de Aimeida. d stina se ao centro de instru"ao
con
dução auto nO 1 contando a antiguidade
desde 30 de
Julho de 1961. ( ta a parti. r da <NaJ tem di rei to aos
vencimentos
do n(vo posto. Vence pela verba
Pessoal
de nomeação vi tal ~cia além dos Quadros'
(Po r de sp acho de % de Jld ho de 19(1)
Furriéis
de artilharia
os lOs calos pelmiro Gonçalves
e ~!anuel da Cunha da Silva. 'contando
a antiguidade
d~sje 8 de Julho de 1%1. dat a a parta
da qual tem
dlrei to aos ven c iment.o s do novo posto.
Vencem pela
verLa "Pessoal de nomeação vi tdíu
alé.m dos fJ11Cidro<;'
(por despacha de 31 de Ju l..» de 1961)

Regimento

hJ

'.ii.tILHHI~·
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Furriel de artilharia. o l° cabo José Orlando de Faria.
contando a antiguidade desde 3 de Junho de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitahcia
além dos Qradro s",
(Por despacho de 31 de Julho de 1961)

Regimento

de artilharia

antiairea

fixa

Furriel de artilharia o l° cabo João Afonso, contando a
antiguidade desde 28 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem dire1to aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 31 de Julho de 1961)

Grupo de Artilharia

Contra A~ronaves

nO 2

l° sargento l° meco de preditores e centrais de tiro, o 2°
sargento 2° meco de pred1tores e centrais de tiro,
Aniceto Venancio Afonso. contando a antiguidade desde
22 de Maio de 1961. data a partir da qual tem direito
aos vencimen tos do novo posto.
(por despacho de 18 de Julho de 1961)
l° sargento de artilharia, o 2° sargento José Augusto
Pires, contando a antiguidade desde 11 de Julho de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pel a verba "Pessoal de nomeação
vi talícia além dos 0-1 adros" .
(Por despacho de ?7 de Julho de 19fi1)
Furriel de artilharia, o l° cabo António Dirris Luc indo
Cebola, contando a antiguidade desde 28 de Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoa] de nomeação
vitalícia além dos (hadros".
(po r despacho de 31 de Julho de 1961)

Cavalaria
Escola Prática

de Cavalaria

Furriéis de cavalaria. os lOs cabos Anlónio Rodrigues Pi
res, António José Pau lino Gordo. do regimento de cava
laria n? 7, contando a ant.i guidade desde 27 de Jun~o
de 1961, data a partir da qual têm direito aos venc]
mentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de no

meação vi ta.
além dos (uadros".
(Po r aesp ocho de ?6 de Julho

de 1961)

Furriel
de cavalaria.
o 1° cabo Fernando Rente Diogo
contando a antiguidade
desde 15 de Junho de 1961, dat~
a parti r da qual tem di rei to aos vencimen tos do novo
posto. Vence pela verba 'Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos Oaadros",
(por despacho de 26 de Jnlho de 1961)

Regimento

de lancei ros nO

Furriel
de cavalaria
o P cabo António Angélico Davi d
Varela. destina
se ao centro de instrução
condução au
to n? 3. contando ~ BIl tiguidade
desde 30 de Junho de
1961. data a partir
da qual tem direito
aos vencm.en tos
do novo posto
Vence pela verba "Pessoal
de nomearão
vi talícia
além dos Q..tadros",
(por despacho de ~1-de Julho de 1961)
Furriel
de cavalaria.
o l° cabo Leopoldo António Sardinha
Mexia. do regimento de ~avalaria
n° 3, contando 8 antiguidade desde 27 de Junho de 1961 data a partir
da
qual tem di rei to aos vencimen tos do novo posto
Vence
pela verba 'Pes~oal
de nomeação
vi talícia
além dos Q1
adros.
Destina se ao centro de instrução
condução 8U
to n? 3.
(Por desp acho de 26 de .In lhr) de 1961)

n.ea mento

de lanceiros

nO 2

1 ° sargento
de c 'alar' a o 2° s a r gen to .Io rge Nuno de
~íourã Leite.
do "egimento de cavalaria
n? 7, contando
a ant i gui dacle d de 28 de Junho de 1961. data a parti r
da qual tem dir~ito
aos vencimentos
do novo posto
Vence pe l a verb
'Pessoa]
de nomeação vitalícia
além
dos Ç\.ladros'.
(por despacho ele 'l1 de Ju.lho de 1961)
~urriéis
de cavalaria
os lOs cabos Joaquim António Coe
lho da [at a. Adelino .Ian lário Marques Madriana,
con t an
do a ~Itiguirlade
desde 30 de Junho de 1961. data a
partIr
ela qual tesT\ direito
,O" venr'mentos
do novo
P?sto. Vencem pela ve rba 'Pef<f0al de 10rrer-ç5o vi talí
ci a a] ém do (.ÀJ adro
(Po r despacho
'e '211 r/I! J'llh,., rir: l""J' 1)

F;flgili1cr.t'J UO cavalari3

Il~

3
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l° sargento de cavalaria.
o 2° sargento António Peja Mar
tins. do regimento de lanceiros
n? 1. contando a anti
guidade desde 23 de Junho de lQ61. data a partir
da
qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Ou
adros".
(Por despacho de 2] de Julho de 1961)

Regimento

de cavalarin

n° R

Furriel
de cavalaria,
o 1° cabo Joaquim Manuel fstevão
Mendes. contando a antiguidade
desde 15 de Junho de
1961, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal
de nomeação
vi t.al Ici a além dos (hadros".
(po r despacho de 26 de Julho de 1961)
Furriéis
de cavalaria.
os lOs cabos. Luis da Conceição
Pel ez.a, Vicente Esteves Dias Ribeiro,
ambos no regi
mento de cavalaria
nO 7, contando a antiguidade
desde
30 de Junho de 1961. data a p~rtir
da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Quadros".
(por despacho de 26 de Julho de 1.96~),

Regimento

de cavalaria

nO 7

Furriel
de cavalaria.
o l° cabo Helvidjo Rajmundo Loti
nho Cachat ra, do regimento de cavalaria
n? 3. contando
a an t.i gui.dade desde 30 de Junho de 1961, data a parti r
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vi talícj a a] ém
dos ()Iadros'·.
(por despacho de 31 de .lullu: de 1961)

Engenhar ia

P.egimento

de engenharia

nO 1

Furriel
de engenharia
sapador.
o l° cabo Luciano podri
gues Teixeira,
da Fsco I a Prática
de Engenharia
contan
do a antiguidade
desde 16 de Junho de 1961. data a
partir
da qual tem direito
aOE' ven c.imen t o s do no~o
posto. Vence pela ve rba "Pes soa l de nomeação vi to.líC13
além dos Quadros'
(por despacho el<: 31 de ,h.1hn dI! t9fi1)
II11ta I hãu

de Tu 11'(r'lí i !)~'lS
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2° sargento de engenharia transmissões, o furriel J'lio
r~nçalves Afonso. contando a antigui~ade desde
de
Julh? de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencunen tos do novo posto.
(po r despacho de 27 de Julho de 1961)

10

Escola Mi Iitar Electromecânica
l° sargento de artilharia. o 2° sargento Virgílio Coutinho Neto. contando a antiguidade desde 8 de Julho de
1961. data a partir da ~lal tem direito aos vencimentos
d? novo. posto. Vence pela verba'."Pessoal de nomeação
vi t aljci a além das o.radros".
'
(por despacho de 28 de Julho de 1961)

Serviço

..

de Adrninistraç§o

ri Iitar

Furriel do S.A.M .. o 1° cabo Cristino Evangelista Guer
reiro. contando a antiguidade desde 6 de Maio de 1961
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi t al jci a além
dos (h adros" . Deve ser convocado da disponibilidade.
(por despacho de 24 de Julho de 1961)

Fstabelecimentos

de Instrução
AClldemia

tlilitar

10 sargento de ar t t lhar-ia. o 2° sargento Adelino da Cruz
~~ariano. con t anr o a antiguidade desde 10 de Julho de
1961. data a par 1r da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. ence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além r'r.s (uadros".
(por dei acho de 28 de Julho de 1961)

Estabeleclmentc:
~ospital

Hospitalares
~ilitar

Regional

n° H

Sargento ajudante de cavalaria. o 10 sargento João António
das Cores Salgado
do regimento de cavalaria na 6.
Contando a antiguidade desde 26 de Vaio de 1961, data
a parti r da qual tem di rei t a0S "encimen tos do novo
posto. iror despacha rie 5 de ,1g0StO de 1961)

niverso('
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Furriel
de artilharia.
o l° cabo João D Alegria
~ias
Ceia.' do grupo de artilharia
contra
aeronaves
n? 2.
contando a an tigui dade desde 8 de Julho de 1961. data
a parti r da qual tem di rei to aos vencimen tos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeaçao vitalícia
além dos Qradros",
'(por despacho de 1 de Agosto de 19(1)

~up ranume rár ios
Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Furriel
de infantaria.
o l° cabo José Leitão Sombreireiro
contando a antiguidade
desde 1 de ~~aio de 1961
(por despacho de 26 de Julho ele 1,961)

Cavalaria
Grupo Divisionário

de Carros

de rombate

1° sargento

de cavalaria.
o 2° sargento Manuel podrigues
Cachada.
da Escola Prática
de Cavalaria,
contando
a
antiguidade
desde 23 de Junho de 1961, data a parti r
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 27 de Julho de 191)1)

Furriel
de caval.ar i a. o !O cabo Armindo Joaquim ~,1artjns
Monteiro.
contando a an t.i gu i dade desde 30 ele Junho de
1961. data a parti r da qual tem di.rei to aos vencunen toS
do novo pDSto.
(por despacho de 26 de Julho de 1961)
Furriel
de caval ar-i a, o 1° cabo João da ~ i 1"a Fr adi.nho
do regimento de cavalaria
n? 7! con t ando a antiguidade
desde 15 de Junho de lQ61. dar.a a pnr-t.i r d= q al tem
direito
aos venCimentos do novo posto.
(Po r d.espa cho de 26 de JIL l hn de 1961)
Furriel
de cavalaria
o l° cal.o ~ír1.uel Sanches rv'arcos, do
regimento
de c aval ar i a n? 7. contando
a ar,tiguid"l-1'
desde 27 de Junho de 1961 datA. fi. parti r (1,1 (lUal tem
direi to aos venc iment 0S d-:'l novo f)l)sto.
(Po r despacho ,-lf: 'y; de Ju U n d~ 1 C){-,'1)

"lo Ultramar
3a Região
Furriel
de artilharia,
Frei tas. contando
1961. data a partir
do novo posto.

Mi I itar

o l° cabo Alidio de Jesus Almeida
a antiguidade
desde 28 de Junho de
da qual tem direito
aos vencimentos

4a ~egião

Mi I itar

2° ~argento de artilharia,
o furriel
Penj amim Rodrigues
Pi res Dias, contando a an t i guidade desde 30 de Abril
de 1961, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
..
(por despacho de 1 de Agosctlt de 1961)
Furriel
de artilharia.
o l° cabo Carlos de Sousa Simnes,
contando a antiguidade
desde 28 de Junho de 196L data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do
novo posto.
Furriel
de cavalaria.
o l° cabo Joaquim Fernando, contando a antiguidade
desde 30 de Junho de 1961, data a
partir
da qual tem direi to aos venciment.os
do novo
posto.
(por despacho de 24 de Julho de 1961)

Comando

ter r i tur i e l Inrlenendente

do ~starlo

rl:, Indja

Furriel
do serviço de saúde o furriel
graduado, António
Podrigues Fer-re'i r s contando a antiguidade
desde 24 de
Maio de 1961. data a partir
da qual tem direito
aos
vencimentos do no', posto
(Por despacho de 27 de Julho de 1961)

GomanrJO Territorial
l°

Independente

da Guin4

sargento
de artilharia
o 2° sargento
Ant6nio Rosa.
Contando a antiguidade
~e..:rle 28 de Junho de J.961, data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto.
(por despacho
de 1 de Agosto de 1961)

Armas a Serviços
~'lifiist6rio
~i racções
Ma

e ChefiAs

Dependênci.j

sargento

dos S~rviços
':0 Vics-Chefe

r.i reGçjo
l°

do F.xnrGito

e outros
do

FstRrlO

orgãos
P:Jior

tl3 ~rma de l n f sn t ar ia

do O.A.E., "ntónio da Cunha Loureiro
de art.ilharia
ligeira
nO 2
(Por despacho de 3 de Agosto de 191)1)

Dias,

do regimento

Ma Dependôncia

do Duartel ~ostre

Di recção

do Serviço

de Sa~dn

do serviço
ra da Omha.

de saúde,

Agostinho

2° sargento

Sen~ral

.Ioaquim

Esc'olas Prática ...tias Arma~ fj S;lvíços,
de instruç~o e unldnrlcs

Perei-

centros

Infantaria
Contra

de Instrução

de Sargentos

r~ilicianos

do I-;fantari'

1 ° sargento de infantaria,
Jns( Ionquirn 'ohre . do Coroando
Terri torial
Independente
da (~uiné. devendo se r con s i
derado nesta
situaçio
desde ?2 de Julho
de 1961.
Vence pela verba "Pessoal
dos quadros ap ro v ado s por
Lei.
(por despacho de 2 de Agosto de 1.9Q)

Escola

Prjtica

de Infantaria

1° sargen to
deira,

en fermei ro h ípi co , Franci seo de Sou sa Caldo batalhão independente de illfF,ntaria
n? 18.
(por despacho de 28 de Julho de 1961)

Re9' i 1;1 en to d F) i n 11 n t ~r i a

ri c;

3

1 ° sargento do Q. A.I.
~\:.'...rlEoto j-\.lltó"lio ClIl"neir0,
deveudo se r oons i der a-lc ;lo-:::;1:.<J ,.,. t'i:.rj:'J
rJ"!<;"
',5 ,)., ~ !'lt"l (e
data em '1,1f! 1':11,.');:;"""),,
rJ,=: r'~~!rF:.;'·" . ",11 ópn .P.
Passa a vencer paI a "e l'h '.1 "i "'<:;<;0p1 ,]r .... ~r"';j.
') V11• ,l{-

."1,

ca a além dos Cu adro s': .
(Por despacho de 27 de JfLlho de 1961)

regimento

rle infant

r i a n(l ~

2° sargento
ferrador.
José Ferreira
da ~ilva, 'do regirucn to de cavalaria
n? 6 po r pedir,
(p) r despacho de 1 de Agosto oe 1961)

r!ugiii1Gnto

de Ifttaf1t~ria

,.

15

2° s argen to 2° ar t.If'i c« carpinteiro.
hnaro Alberto
r':ara
do Cnlégio HiliL2r.
(Por despacho de 3 de Agosto de 19(1)

•

Pe~impnto da infantaria

n° 16

;'urrieJ
do "t:rviço d e sa:,~l", rl~unuel Francisco
AldedO ela n: ~'CCÇdO Jo serviço de sl"/lde.

~atal hão .Ja caçadores

Fer-

po

Proença

R

Furriel
ele cavalaria,
Francisco
PôfllOS Fs t eve s , do regJ.mento de Lance i ros n? 2, por pe-li r ,

BataHtão ele ~a"adOttt nO 10
2°s sargentos
de rnfant ar'i a. José 1.4arques Cnsta, do regimente de infa'ltaria
n? 7. Manuel Cardoso Pinto da
Silva do regimrvt,o
de: infantaria
n? 8, João António
Fernando Cordas -lo rec imen to de infantaria
n? 11. José
de Sousa MIguel do regimento de n fant.ar-i a n? 14, AIfre o dos Anjos do centro de instrução
de oper-ações
especiaJ.s.
Abílio de Icsu s , (O Distrito
de Pecrut.emenlo e .;1obiliu:q;:ú u? 3, António de Jesus Olive:i r a do
Depósi to Geral .Ie Adidos, por terem enl.arca-lo rara a
3a Pegião Militar
onde fora'!' servir nas tropas de reforço a f.'t1crnição normal , devendo ser consiclerarlos nesta si tuaço desde IR de hllJo de 10r:l.
(Por lespncho de '31 de .!1Il',O. [! 1951)
í

fi" t i III

2° snrgm.t

r ia

de ar t.i l h ar.i a, l·rancisco

.'\ntónio

Mata,

do
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Comando Militar
da Guiné, devendo ser considerado
ta situação
desde 8 de Julho de 1961. Vence pela
"Pessoal de nomeação vi talía:üa além dos Quadros".
(Por despacho de 28 de Julho de 1961)
2° sargento do Q. A. F., Francisco
Xavier Palmeiro,
trito
de Recrutamento e Mobilização
n? 12.
(Por despacho de 2 de Agosto de 19(1)

Regimento

de artilharia

ligeira

Furriel
2° meco radar Jaime Saf'anet.a,
Electromecânica.
(por despacho de 3 de Agosto

Grupo de Artilharia
l°

~ontra

Série
nes
verba

do Dis-

nO 4
da Escola

Militar

I

de 1961)

Aeronaves

n° 3

sargento
de artilharia
Benvindo Gonçalves Dur5es, da
4a Região Militar,
devendo ser considerado
nesta situação desde 3 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos Q.Iadros aprovados por Lei".
(por despacho de 29 de Julho de 1961)

2° sargento
de artilharia,
António da Silva Ramos, da 4a
Região Militar,
devendo ser considerado
nesta situação
desde 8 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vi tal ícia além dos Quadros".
2° sargento
2° meco n>diomontador,
José Felino ~'Ionteiro
Lopes. do regimento de engnharia
nO 2
(por despacho de 25 de Julho rle 1961)

Regimento

~e arti

Ih~ria

pes~da

nO 1

2° sargento 2° meco electricista,
André Avelino Gagli ar
dini Coelho, da Escola Mili t.a r de Elect.romecâni ca por
pedir.
Destina-se
ao centro de instrução
de sargentos
milicianos.
(po r despacho de 24 de Julho rie 1961),

neginwnto

da ar t il har i s pe!;'1Jn nC 3

2° sargento
de artilharia,
I'urrterto Patrício
rie }\ln'eida
Pinto,
da 4a Região ~AiJjtar
devendo ser cons i de+ado
nesta si tuaç ão cks(lf' 1 rl.e mho rle 196], com de s t.i.no
ao cen t ro de, inSll"''';\30 cCldllÇ;:O ""Jto' tlO?
€T'Ce pe l a
verba 'Peuso al d ""1,'-'1:;1', ·.ri_vl1ír;i" ,,16" ic," ""1r')o;'
(/'0 r desp aclio
de '?!) ,II" Julho ri!! 19(,1)

rataria

de Artilharia

de Guarnição

n° 1

Furrie~ ~o me~. de predit?res e centra~s de .tiro. Joaquim
~stodlo Prlsca do reglmento de artllharla antiaérea
fi xa, (Por despacho de 27 de Julho de 1961)
2° sargento de artilharia José YDtelho, do Gomando Mili
tar da Guiné. devendo ser considerado nesta situação
desde 8 de Julho de 1961. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vitalícia além dos (ltadros".
(Por despacho de 27 de J~dh.o de 1951)

Bataria

Independente

oe

Oefp.sa de costa nO

20 sargento de artilharia- António Salvador Félix do grupo de companhias trem auto Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia aJém dos Quadros'.
(por despacho de 1 de Agosto de 1961)

Cavalaria
pegimento

de lancei ros nO 2

20 sargento graduado de cavalaria. l-lumbertoJorge Mota
Nogueira, do batalhão de caçadores nO 8· por pedir
(Po r de sp acho de 'J8 de Ju lho de 1961)

~egimento

~e caval~ria

n° 3

2° sargento de caval'.ria. Firmino David Patuleia, do re!5imento de lancei tOS n? 1, em serviço no centro de
lnstrução de condv~ão auto nO 3.
(por desp a \0 ae 27 de Jlllho de 1961)

Regrm~nto

de cRvalaria

nO D

2° sargento ferrador David Pereira de Almeida Castro,
do Batalhão Independente de Infantaria n? 17.
(Por despacho

de 1 de Agosto

de 19(j1)

Fr.genha r ia
Ratai hão de Tr"H1'5:pi ss ies

.,0

3

o

ORDEM QO EYEP.CITQ

Bfi4

2° sargento de engenharia-transmiss0es,
Matos da 3a Região ~r,ilitar,devendo
nesta situação desde 3 de Julho de
verba "Pessoal de nomeação vi t al jci a
(por despacho de /. de Agosto
Escola

.~ilitar

311.

22

ér i e

Manuel Breia de
ser considerado
IQ61. Vence pela
além dos ç iadros",
ae 19(1)

Flectromecªnica

l° sargento l° meco radar, Eduardo Luis de Sousa Vasco,
do regimento de engenharia n? lo
(por despacho de ? de Agosto de 196,t)
Grupo do Gompnnhins

Trem ~uto

1° sargento de engenharia, Francisco ~~anuel dos San tos
do regimento de engenharia n? 1, por pedir.
(por despacho de 1 de Agosto de 19(1)
nrgãos

de execução

Fstabelecimentos

de servir.os

e outros

elementos

r~ilitares

üi st r t tus de recrutamento

e r~obilização

ni st r t tu rte !lecrutamp.nto

e [ob i l i z aç

ãc n° 11.

2° sargento do Q.A.E
rmídio Amaral do Qlartel C~neral
da la Fegião Militar, por pedir.
(por despacho de '1 de Agosto de 1%t)
F.stabelecimentos

Penais

rr es íu!o

ilitar

2° sargento do Q.A.E .. Alfredo de Morajs, da 3a Regipo
Militar. neve ser considerado nesta situação desde 10
de Julho de 1961. data em que embarcou ele ree;resso 'à
Metrópole, passando a vencer pela verba "Pessoal de
nomeação vi t.al j cia além dos {Uadros".
(Por despacho de 21 de Julho rle 1.f)('1)
Fst~bolecimentos

:tO

sargento

dfJ Inl'tpl::iio

de ar t i lhur-ia

39. S§rie
p,qnEI,l on F.XERCITO 'lo. 22
6fl5
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Região rv'~litar e 2° sargento do serviço de saúde João
da Cbnce~ção dos Santos, da 4a Begião Militar,
devendo
ser consIderados
nesta situação
desde 24 de Junho de
1961. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos Qaadros".
(por despacho de ,1 de Agosto de 1961)
Furriel
de artilharia,
Arménio da GlÓria,I~'~(Di
cola Prática
de Artilharia."
(po r despacho de
de Julho de 1961)

1

Es-

2'

Est~belecimentos

~ospitalares

.

r,li I i tar Region::11 nO 1

osp i tal

2° sargento
do serviço
de saúde, José de Magalhães,
l° grupo de companhias de saúde.
(por despacho de Xl de Julho de 1.961)

!!ospital!;lilitar

pegional

2° sargento do serviço de saúde, José
hospital
militar
regional nO 1

do

nO 3
Tiago Marinho,

do

o i ve rsos
Depósito

Geral

de

ia

te r i al ~~l1itário

2° sargento do serviço de saúde. Cassiano Lopes São Ben·
to, do 10 grupo de companhias de sfl,íde, devendo ser
considerado
nest
situação
desde 16 .1e Junho de 1961.
Vence pela verba 'Pessoal
de nomeação vi r al jci a além
dos Úladros '.
(f r despacho de ,1 de Agosto de 1961)

up r anunerâr io s
Inf~ntaria
Fscola

rrátic~

Je Infllntaria

2° S8rgento de i.nfmt.ar-i a Luciano da Costa Carvalho.
do
rer"itnento de infantaria
'no 7, por ter embarcado para a
4a 'legiro
~ili t ar onde vai servi r por imposi ão em
reforço
à guarn i r.-flO norma 1
rlf'venrJn "ler conside! 8(11)
ne t.
$<'
. I
S a situação
de' 1 : P, e T' 11.0 (1~ 1';~1,
(Por despncho de 1 de A, o s to de 1q[)1)
ç

aa.

BGf
negimento

de

inf3ntaria

Série

ne 2

2° sargento de infantaria, Jacinto José João Fnderencio
do centro de instrução condução auto nO 3. por ter em
barcado para a 3a Região Militar onde vai servir nas
tropas de reforço â guarnição normal. devendo ser con·
siderado nesta situação desde 8 de Julho de 1961.
(por despacho de 1 de Agosto de 1951)

.

2°s sargentos de infantaria. José Rodrigues Machado. do
regimento de infantaria l° 3, Fui Augusto de ~ousa do
Depósito &Irai de Adidos. José Pereira Fagun~~s 00 Ins
tituto Técnico Militar dos Pup·los do Fxército
e os
furriéis José Manuel Ferreira Gaspar, da Escola. ráti
ca de Infantaria, António Carlos de Sou sa f' Srlv a do
canpo de tiro da serra da carreguei ra e o 2° sargen to
do serviço de saúde António Cordeiro ~~artins, do 2°
grupo de companhias de saúde. por terem embarcado para
a 3 Pegião Militar onde vão servir nas tropas de reforço à guarnição normal, devendo ser considerados
nesta situação desde 18 de Julho de 1961.
(Por despacho de 31 de Julho de 1%1)
Furriel de infantaria, José da Costa Sousa do batalhão
independente de infantaria nO 18. por ter embarcado
para a 3a Região Militar onde vai servir por imposição
em reforço a guarnição normal. devendo ser cons'derado
nesta situação desde 22 de Junho de 1961.
(por despacho de 2 de Agosto de 19(11)

qegimento

de infantari8

n° 3

2° sargento de infantaria, José Pereira Fernandes
furriéis António Ramos Carrondo, amLos do regimento de
infantaria n? 2, Joaquim Fernandes leves
eve ro , do
regimento de infantaria nO 7, por terem embarcado para
o Comando Terri torial Independente da Guiné, 011 e vão
servir por imposição em reforço 1:1 guarnição no rmal .
devendo ser considerados nesta situação desde 19 de
Julho de 1961. (por despacho de 1 de Agosto de 1.9fi1)

Rogimento

de !~f~ntari~

~o

5

Furriéis de í.n Iantar-i a t\1.t6ni.o d~ Çr,rV"Ilt-.., T~i(Ta, 00 re
gimei.ro de infantaria n? 13 José Caraço {)jogo do rI:'
gimen to de infantaria n? 15. por terem embarcado para

o .r~ando
Terri tori a l Independente
da Guiné onde vão
serVIr nas tropas de reforço
a guarnição nonnal. dev€n
do ser considerado
nesta situação
desde 19 de Julho
de 1961.
(por despacho de 31 de Julho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO

P;

Furriéis
de infantaria
José António C~mes. da Escola
Prática
de Infantaria
Augusto Luis Fern an-ies do Pata
lhão de caçadores
nO 10 por t~rem embnrcado para a
3a Regi ão Mi li tar onde vão se vi r por imposição em re
forço a guarnição norma 1 devendo ser cons ider ados nes
ta si tuação desde :D de Junho de 1%1.
(por despacho .. de 1 de Agosto de 1961)

Regimento

de infantariq

nO 7

2°s sargentos
de infantaria.
António Pereira
Guerrelro
da Silva do regimento de infantaria
n? 1. José Padrco
da Cost a da Escola Prática
de In fant.ar.i a. Inácio Maria
do nepósito Geral de Adidos, AJàft
de Sousa do Quartel
General do C<>verno Militar
de LIsboa. Belmiro Nascrmen
to Mouta. do Destacamento Misto do forte elo Alto Dique
2° sargento
do serviço
de saúde, Leonídio
Garcia do
batalhão
de caçadores
n? 8. por t er-em embar-cado para
a 3a Regi ão ~~ili t ar r onde vão servi r 'las tropas de rp
forço a guarnição
normal
devendo ser considerados
nesta situação
desde 18 de Iu l.lio de ]Qól
(Po r despacho de 71 rle .Iu lho «e 19r11)
Furriel
de i n f'anr e ; a. José .Io aqn im p'!':louro Dc a r t.e do
regiment.o de infF taria n? 15. por ter embarcado para
a 3a Região Mil i
r onde vai servi r por imposição
em
reforço
a gu arn i r ão normal.
devendo ser considerado
nesta situação
desde 3 de Junho de 1961
(Por despacho de C) de Agosto de 1961)
2° sargent.o de infant.ari a. José Ferreira.
do Orar-tel Ge
n~r~l da 3a ~visão
por ter emLarcado para a 3aRegi5o
lt1l1~tar onde vai se rvi r pOI' in.pos içâo em reforço a gu
arrnção no rmal devendo se r considerado
nesta si tu acão
desde 21 de Abril d~ tQ61.
(Por despacho da '.' rle ,1g')Çto do 19(j1)

38 ~érip.
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,
2°s sargentos
de infantaria
Serafim Lopes Lomba do regi
mento de infantaria
n? 10. Luis Laymé da Repartição
de
Gabinete.
por terem embarcado para a 3a Flegião Mi li t ar
onde vão servir
por amposa çgo err reforço
a guarnição
nonnal devendo ser consa der adoj;nesta si tuação desde 21
de Abril de 1961(por despacho ae 1 de Agosto de 1961)

rp, infantaria

Regim~nto

nO 10

Furriel
de infantaria
João Luis de Oliveira
da Fsco l a
Prática
de Infantaria.
por ter emLarcado para a 3a Re
gião ~6lit ar onde vai servir
por imposição em reforço
a guarnição
nonnal.
devendo ser considerado
nesta si
tuação desde 22 de Junho de 1961.
(Por despacho de 2 de Agosto de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 11

2° sargento Luis José Alexandre Marques Pereira
(-.ornes. do
regimento de infantaria
nO 14. por ter embarcado para
a 3a Região Militar,
onde vai servir
por imposição em
reforço
a guarnição
normal.
devendo ser considerado
nesta si tuação desde 22 ele Junho de 1%1(Por despacho de 1 de Agosto de 1961)

Regimento

de infantariA

nO 12

2°s sar'gen to s de nfant.er-i a. Lu i s Cesnr de Carvalho,
do
batalhão
de infantaria
n? 5. João Hos, dos • an to s , do
regimento de infantaria
nO 5. 2° Rarge~to õo serviço
de saúde, José Henrique Nogue i ra Esteves da Si] va, do
Hosp i tal Mi li tal' Hegi.on al n? 3. por terem rmb a r c do
para a 3a Região Militar.
onde vão se rv i r por jmposi
çiio €II1 reforço
a guArnição no rma l , devendo ser consi
derados nesta si tuação desde 18 oe Julho de 1961
(Por despacho de 1 de Agosto de 1.961)
í

Furriel
de infantaria.
regimento de infantaria
a 3a Regiõo ~lili Lar.
reforço
a guarn i go
nesta situaG~O de sd-:
(Por despacho
ç

Furr-i e l Manuel Jo ~ (

RdDOSO Cahace i r-a, do
n? 16. por ter embarcado para
()nrle ui servi r po r lmposic;ão cm
no nt II de -endo se r con i(l ra<:lo
11. r:k Lrl.ho de lQ61
(/1' 11 de JllT!z1) dI' 191)1)

EJ vi ro José

nçr

..1

rlt'!

l

T

•

er

f

~e i~f~taria
n? 1~. por .ter emb.arcad? para a 3a Regi
ao MI~l:ar onde var servi r por unpo sí.ç go em reforço
a
guarnlÇaO normal. devendo ser considerad~
nesta situação desde 22 de Junho de 1961.
(po r de sp acho de 1 de Ago s to de 1.961)

Regimento

de

infantnri8

nO 13

2°s sargentos
de infantaria.
Luis Trindade
Carlos.
do
regimento de infantaria
n? 4. AUf,Usto Alves Ferreira
do regimento de infantaria
n? 8, 2° sargento do servi
ço de saúde. Francisco
~!achado Leite,
do hospital
mi
litar
regional nO 1. por terem em1arcado para a 3a Re
gião Militar
onde vão servir
nas tropas oe reforço
à
guarnição normal. de"vendo ser considerados
nesta si tu
ação desde 18 de Junho de 1961(por desp acho de ?1 ae Julho de 1961)
Furriéis
de infantaria.
Clemente Baptista
Fern ande s do
batalhão
de caçadores
n? 10, Arlindo
da Silva Me i r a
do regimento
de infantarj
a n? 7. P"I' terem embarcado
para a 3a Região Mi 1 i t ar onde vão servi r nas t rop as de
reforço
a guarnj ção n0011a1. devendo ser con s i cera
dos nesta si tuação desde 26 de Junho de 1'161
(Por despacho de 31 de Jtt~h() de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 1~

2° sargento
do se'viço
de saúde.
AntÁflio da ~ilva,
da
nirecção
do Se r 'iço de Salíde, por t.e r embarcado para
a 4a flegj ão Mil- tar onde vai servi r por imposi ção r-rn
reforço
a guarr :ção normal.
devendo ser con ider'ido
nesta si tuação
sde 30 de Junho de 1961.
(por c!e~lJacho de 1 de Agosto de 1961)
2°s sargentos
de Infantaria.
tv'ária Ramos Vieira,
Fr-an
cisco Ferreira
da Costa ambos da Escola Prática
de
Infnntari ar El VI 1'0 ~:arques Gomes Neto. João C~ara Li
ra Fernandes.
1 '] co l ali farinh
I
todos do rlepbs1 to gf~ral
de adidos. Albino Ferrei r da C')sta. do (!lartel
Gf'nE'r'al
do Governo Militar
de I i sboa, e o 2° sargen to rio ser
viço de c;aúde. Beman i.nu ~lerreH(I
Martl1l',
do hospi
t.al rntli t ar priric ipa
r lr tP!'Pr1 ('.!:lU Cl\do PRP\ H '31:)
ret,,>l.ãomilitar
onde v o servi r por i"1!"l""içü0 em T'l:lf()"
Ç? a guarn í.çao no rronl di '('11(10 <ter' l''Ilwi (l~racl0s nes r ,
Sl tuação
esde 18 de Ju 1 Ifl e 1%1
(Por despacho de 31 de Julho c1et961)
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Furriéis
de infantaria,
Francisco Mendes t\'esquita.
do re
gimento de infantaria
nO 10. fmérico Alípio Fernandes
do regimento
de infantaria
n? 6. por ter ernba rc ado
para a 3a RegI ão Mi li tar onde vão servi r nas tropas de
reforço
a guarnição
normal,
devendo ser considerados
nesta situação
desde 26 de Julho de 1961.
(por despacho de '51 de Julho de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 15

2°s sargentos
de infantaria,
José Soares C~nçalves
da
Escola Prática
de Infantaria
Reginaldo
dos Reis, do
regimento
de infantaria
n? 5 Victor Camilo Rosa do
regimento de infantaria
n? 7, António Damião Carvalho
e Manuel Fernando Dutra ambos do reg:imento de infantaria n? 1, 2° sargento
do serviço
de saúde, ~~arlUel Do
mingues do regimento
de artilharia
pesada nO 2, por
terem embarcado para a 3a Região ~~i
li t ar onde vão ser
vir por imposição em reforço à guarnição normal 0e 'en
do ser considerados
nesta situação
desde 18 de Julho
de 1961.
(por despacho de 2 de Agosto de 19()t)

Regimento

d~ infantaria'no

IR

2°s sargentos
de infantaria,
Cristiano
C~mes da Rocha.
do regimento de in fant.ar i a nO Ll . AI f'redo Sequei r-a, do
regimento
de infantaria
nO 14. Albano Fernandes,
do
batalhão
independente
de r n f ant.ar i a n? 19, João ("{lU
veia.
do batalh~o
independente
de infantariR
nO lq.
Justino
Ferreira.
do Colégio Mili taro Vi rgí1io ALuí ar
Torres,
do centro de instrução
de condução auto nO 3,
por terem embarcado para o Comando)Ter-r-i tori al Independente de Timor, onde vão servi r nas tropas de reforço
à guarnição normal. devendo ser cons i rlerado
nesta si
tuação desde 15 de Julho de 1961
(por despacho de 31 de Julho rlet961)

Batalhão

de caçador8s

nC 5

2° sargento
de infantaria
Del f'rm Sebastião
(",ornes. do
regimento de infant~rifl
n? 13. por ter embarcado para
a 3a Região MiE t ar onde "fli c; rv i r po r impo s i âo ef'1
reforço
a gu arn i çfio [\01:1'1(11 ,l""cnr:\o se r con s i der ados
nesta si tuação desde 31) .1" jl\T,i o rJ~! lq6 '!.
(Por despacho
L,! 1 .h Ago<,to r/~ 1:)(51)
ç

2°s s~rgento~
de iI! Ian t.ar i a. Miguel Poch a do regimento
~e lnfant~rla
nO 3. José posa Serrenho do regimento de
Infantana
n? Ll.. ~O sargento
do serviço
de salíde.
Fernando Augusto Co r re i a. do centro de instrução
mi1i
taro de Santa Margarida.
por terem eml-arcado para a 3a
BegIão ~~ilitar.
onde v;:o servir
nas tropas de reforço
a guannção
norma 1. dp.H'ndo ser con sir1era-bs nesta s i
tuação desde 18 de .lu1 10 de lQ61
(Por despacho de 1 de Agn<;tn de 1.%1)

~atalh50

Independente

de infant~ri3

nO IR

2°s sargentos
de Infantaria
Carlos .José rle Ol ivei r-a Vi.
torano , do depósi to geral de adidos
Manuel do Nasci
mento dos Hamos do centro de inst~Jrão
condução auto
n? 2. José Guerreiro.
António João José Palma. ambos
do centro de instrução
de condução auto n? 3. Si1 via
Rodrigues dos Santos Silva do centro de instnlção
con
dução auto nO 1. Jacinto
namaso Vasconcelos
da Escola
Prática
de Infantaria.
e o 2° sargento
do serviço
de
saúde, Manuel Gmçal ve s J;'ernando do 2° g~lpO de compa
nhias de slilíde. por terem embarca00 para a 3a Beeião
Militar.
onde vão servir
por imposição
em rpforço
a
guarnição
normal devendo ser considerados
nesta s i tua
ção de de 11 de JUlJlO 'p 1961

(for

despacho

de 1 de 4gosto

de 1.961)

Artilh:lria
Regimento

ne artllhari~

pesada

nO 1

2°s sargentos
de artilharia.
Victorino
Golçalves
da Cunha
do regimento
de artilharia
pesada n? 1 José r,(lmes
do regimento de artilLaria
antiaérea
fixa. Eugénio Po
al Vieira Leot.e da carreira
de ti ru de Alcochete.
Ar
naIdo
\iarte.
Abil io~eabra
de Ol i vei ra } arrei r a, am
bos do centro
de in truç50 c0ndutores
auto nO 1. por
t~rem embarcado para a 4a Fegi:-'o ~.lilitar.
onde v::;o ser
VII' nas t ropas de r forço,
gt arn i ção n0111181. devendo
ser considerado
ne"tu
situaç:n
desde 8 de Julho de

1961.

(Por- despach»

[n~enhl1r i a

1e "-iI de J·df.o de 196t)

aa
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Regimento

de angsnhar l a

Série

nO 1.

2° sargento de engenharia sapador. Fernando Tomás dos
Santos Vieira, e o furriel de engenharia sapador. Seve
rino Watos Boaventura. ambos da Escola Prática de En
genhar ia, por terem embarcado para a 3a Hegi ão Mi li tar
onde vão servir nas tropas de reforço à guarnição nor
mal. devendo ser considerados nesta situação desde 15
de Junho de 1961.
(por despacho de 31 de Julho de 19{j1)
Regimento

de engenharia

nO 2

2°s sargentos de engenharia sapadores, Francisco do Nascimento Charuto Bandeira, do regimento de artilharia
pesada n? 1, António da Conceição Dias da companh i a
divisionária de manutenção de rnaterja] Eduardo Rosa
Martins, da Escola Prática de Infantaria, po r terem
embarcado para a 3a Pegião Militar, onde vão servir
nas tropas de reforço à guarnição normal. devendo ser
considerados nesta situação desde 28 de Junho ,de 1961.
(por despacho de 31 de Julho de 1961)
Serviço

de Administração

1° Grupo de Companhias

~i I i tar
de Administreção

~~ilitar

Furriel do S.A.M., Teófilo Lança Milho Baposo, do 2°
grupo de companhias de administração militar. por te'
rem embarcado para o Comando Territorial Ind pendente
da Guiné. onde vai servir por imposição em reforço à
guarnição normal devendo ser considerado nesta situa
ção desde 25 de Junho de 1961.
(por despacho de 1 de Agosto de 1961)
2° Grupo de Companhias

de

~ministr')ção

~ilit<lr

2°s sargentos do S.A.M. Eduardo Pui Valdez Fari.a, António
Joaquim Touro Pereira, lanue l Teixeira 'unes. rnaldo
da Silva Fontes, José Conçalves do" Santos. ~'anuel
Pires Diogo, Agos t i.n o André Pato, Carlos Omha Soares
António da Cunha Lima José António Porto Silva CaTlos
Manuel Pat.acho Nunes, os fur iéi.s A' exandre (''lr,.loSO
~latias, Manuel Fer r ~!'<:l Vi,,;'
t-a er",ira, I !'"',iT'l (' (''J;r'11ves Carne'ro, por t"r~rn e~~8rc~~~para
~ p(~i50
Mi Li tar onde vão servi
"11y)~ i r;.',
'I,
~ fr:"jtl
t'.
T

:''',-

•

arnição normal devendo ser considerados nesta situação
desde 15 de Junho de lQ61.
(po r despacho de I) de J!-ulho de 1961)
Servico

de t"8terlal

GOfl1pan~ia flivisionária

de Manutenção

oe raterial

2°s sargentos de cavalarJa, António Ferreira Urze, do
batalhão de caçadores nO 8, Pafael da Silva Faria, da
Escola Prática de Cavalaria. João Fr ancisco Coelho Ca
baço do Instituto dos Altos Estudos Mi li t.ares por terem embarcado para a 3a Regi ão Mi Li t ar , onde vão servir nas tropas de reforço à guarnição normal. devendo
ser considerados nesta situação desde 28 de Junho de
1961.
(por despacho de 31 de Julho de 1961)
2° sargento de cavalaria António Sequeira da Cruz, do
grupo divisionárlo de carros de combate. furriel de
cavalaria .Toaquim LUI ~ ·ilo. do regimento de cavala
ria nO 3. por terem
ado para R 3a Begião Militar
onde vão servir nas tropas de refor~o à ~larnição normal. devendo ser consideradaSn ~ta situação desde 8
de Julho de 1961.
(por despacho de 71 de Julho de 1961)
2°s sargentos de artjlharia José Luis Teixeira do regi
mento de artilharia antiaérea fixa, Nuno Gonç81o FR
leiro Portas de Ibérlco Nogueira da Escola Militar
E~ectromecanica, por terem err.Larcadopara a 3a Região
Mlli tar. onde vã' servir nas tropas de reforço à guar··
nição normal. devendo ser considerados nesta situação
desde 15 de Junh de 1061.
(por

despacho

de

31 de Julho de 1961)

~o UI t r a'11a r

aa

'h:gi ão tlj I i t: r

Sa~~ento ajudante do S.A ' José João Vieira fstrela, da
t1recção do ~rviço de Inten~ência 38vendo ser çonsi:Jeraclonesta si tu aç ão desde 30 de .Iunho de 1961, por
t er-sido nomeado p')ro servir em coni sr êo m.ilitar, por
rrn pos1ção.
.
"'1'1tar
Cont i.r. a vencer pe la ~lN'utenção ~Il
(Sucursal de Lua;
I

(Por desn acl«: de ? de Agusfo

ele 1.)(;1)

sa.
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l°

~~rie

sargento
do S.A.VI. Alberto
Carlos Mace do Al ves , da
Manutenção Militar.
devendo ser cons i de rado n e s t a si
tuação desde 27 de Junho de 1961. por ter sino nomeado
para servir
por 1mposlção em comissf>o militar.
Conti
nua a vencer pela Manutenção Militar
(sucursal
de Lu
anda).
(Por despacho de 3 de Agosto de 19fi1)

2°s sargentos
de cavalaria,
José da Cruz C,onçalves. ~"ar.uel Cabeça Gorda Canetas.
ambos do regimento de inffu"1
taria n? 8, por Lerem em.arcado para o Ultramar
onde
vão servir
em comissão mili tar por imposiç30.
devendo
ser considerados
nesta si tu aç âo ctpsdp
rle .Iunb» de
1961.
(por despacho de 1 de Agosto de iQ(11)

:zr

2° sargento
de engenharia.
Manuel António Caseiro.
do
Quartel r~neral
da 2a Região Mllitar
por ter embarca
do para o UI tramar. onde vai servi r em com' ssão mi li t ar
por voluntariado.
devendo ser considerado
nesta s'tuação desde 22 de Outubro de 1960
(Po r de sp acho de 31 de J1) l hn de 19f11)

r.omando Territorial

Independente

ele Timor

rt

20 sargento do serviço de saúde T)avid Pereira
de
redo do regimento de infantaria
nO 12 por ter embar~u
do para o Ultramar.
onde vai servir em coni.ssõ» mi l i tar
po r imposição
devendo ser considerado
nes t a si' u:>.ç5o
desde 15 de Julho de 1961.
(Por despacho de 31 de Julho ae 19f11)

tC-'\'ancl.o

nrrlterial

2°s sargentos
de infantaáa.
José dcs Sar.t.o s Espírito
Santo do regimento de infantaria
n? 10. Fugén:to Sequei.ra
Correia
do Instituto
Técnico Militar
dos Pupilos
do
Fxército.
Abílio Pereira.
do destacamento misto do for
te do alto duque. Francisco
Nunes Ser-rano.
da Companhia di visionária
de manutenção de mat.er-i a L, Man leI
Correi a de Andrade Neves do regimen to de in {1m tnri a n?
4. furriéis
de infantari
a Barnabé de ~1e1 o , rio l'Pgime!l
to de infantaria
n? 1 . Jt)'í,o 1!"lTti'1~ 10 hat a l h ão de
caçadores n? 6. Lui s .oc1rigue~ C"u\'('i? .:la f:s('~ " Pr{
tira de Infantaria.
Ior r Ter, frr'lo.?J\ p.j(' pl'l'? r» 1.'1 Ti)
mar onde vão servil..,
I
"?Ir; 0<';&') "lIlilr,r
')')r'
llT,n')<.i'-'
devendo ser con s id= r dos
s t a <'\.\' lr.-~·
~,d'; 11)" <
Julho de 1961.
(Por' desp acli» de 31 de 'Julho de 1íJ61)
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Furriel de infantaria, Manuel ~~endes Mandeiro, de batalhão
de ca~dores nO 1. por ter embarcado para o Ultramar
onde vai servit em comjssão militar por imposição, de
vendo ser considerado nesta situação desde 10 de Ju
lho de 1961. (por despacho de 31 de Julho de 1961)
Comando ter r i torial

Independente

de Cabo verde

Furriel de engenharia transmi~sões, Virgílio Gregório
Mendonça Pereira. por ter embarcado para o tTltramar
onde vai servir em ccrnjssão militar por imp0siçzo rle
vendo ser considerado nesta situação desde 25 de .Junho
de 1961
(por despacho de 31 de Julho de 1961)

.

v-

COHCUnSOS.

CURSOS E ESTAGIOS

A) - Concu rsos
1 - L i st a geral

de cl assi fi cações

dos ap rovados

Para os devidos efeitos. se publlca a lista geral dos
candidatos aprovados no concurso para o posto de l°
sargento da arma de engenharia, aberto pela O.E. nO 2
3a Série
de 20 de Janeiro de 1960
l°
3a Região Militar, 2° sargento José Arnaldo de
Asca.ção Santos (a)
16,3
2° - 3a Região Mil i t.ar, 2° sargento Francisco Ribeiro
de Almeida e Sousa (b)
14,8
(a) Colocado à di .e i t.ado 2° sargento António Ferreira
Moedas·
(b) Col~cado imediatamente a direita do 2° sargento Joa
quim Sanches Bo es Boavida' ambos referidos ha lista
geral da classi ficação de aprovados publicada na pág,
558 da O.E. nO 19 - 3a Série - 10 de Julho de 1961
(Por despacho de 2 de Agosto de 1961.)
Para os devidos efeitos, se publica a lista geral dei
classificações dos candidatos aprovados no concurso
para o posto de l0 sargento do serVlço de saúde militar
aberto pela O.E. nO 7 - 3a érie de 10 de Março de 1959
H-A

- R.!. 13 _ 20 sargento Laurentino .Jo.e·é Correia
..••........ 12.5
(por despacho de 31 (Íp Julho de 1961)

~RnEf! no
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B) - Cursos
- Averbamento

de cursos

e espeei al idades

Frequentaram com aproveitamento e com as classificaçnes
que lhes vão indicadas o curso de 2° artífice serra
lheiro, que funcionou no centro de instrução de sargentos milicianos - Fábrica Militar de Praço de Prata
de 3 de Outubro de 1960 a 1 de Julho de 1961, os seguintes lOs cabos:
Regimento
rlP, infnntarin
nO 2
l°Cabo Alexandre Pires 1artins
14,78
"
Fernando Marques Gaspar
13,31
Regimento
de arti Iharia
pesada nO 1
l°eabo Fernando Lopes Dias Agudo
14,07
Regimento
de engenharia
nO 1
l°Cabo Manuel Domingos Inês C~nçalves
14,05
P.sgimento de artilharia
ligeira
nO 1
l°r~bo José loureiro Pinto
13,32
d e II a t e r i a I
Companhia Oivisioniria
de r~nutencão
12,25
l°Cabo Fernando Nabais Ferreira
~atalhão
de cnçadores
nO A
11,94
1°Cabo Zacarias da r~nceição Puga Sacramento
Regimento
rte infantaria
n° 5
11,84
1°Cabo David da Costa Rodrigues
Escola Pr ât i ca de Administr~cão
'Ulitar
11.66
1°Cabo António de Almeida Duarte Carregado
egimento
de infantaria
n- 1r,
11,57
1°Cabo Marce.l ino José Pinheiro P<>drigu s
C) - Estáeios
- Averbamento
Frequentaram com aprcve i tamento e com a~~ cl assi fi caçí)cs
que lhes vão indica ~ o está!sio de fotogrlfia e cinema, que funcionou nos ferviços Cart.oprá fi cos do Rxército de 22 de ~aio de 1Q61, a 13de .lulho ele 1061. os
seguintes 2°s sargentos:
Alvaro dos Santos ,osa
,
Aptr (15 v ..l or is )
"
(l'~ v» 1,,, r- )
Joaquim Manuel Prazeres Pre 1:r;\-l0
(11 valores)
Franci sco CLíu .lo Mário
'U";'I"S
todos do Fatal .. o de r~lF::"l'ahsLas.
'r-

(l'o r deep aciv: de '){ ri,! 7,tl.l.n

'!,

IIi!

3~ .. Série
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VI - OEClAP.AÇOES
1 - P reter

ições

Por ter completado as condições de promoção, deixou de
estar preterido na promoção, ao posto de 2° sargento
do Q.P. da Arma de Engenharia, desde 10 de Julho de
1961, o furriel Júlio C~nçalves Afonso, do batalhão de
telegrafistas. (por despacho de 27 de .Iulho de 1961)
Deixou de estar preterido na promoção ao posto de furriel
do Q.P. da Arma de Artilharia, desde 12 de Julho de
1961, o l° cabo de artilharia Reinaldo Sequeira da Costa, em reforço'à guarni~ão normal na Província da Guiné.

2 - Rectificações
Dec~ara se que fica nula e de nenhum efeito a transferênc~a do 20 sargento 2° meco de instrumentos de precisão
V~ct4Dr ~~anuel de Sousa Cabral Pastos. da companhia divisionária de manutenção de material, para o Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército, publicada
na O. E. n? 15
3a Série de 30 ele Mai o de 1961, pág.
386 em virtude deste sargento ter sido nomeado para
servir no ultramar e ter como un i dade mobilizadora a
companhia divisionária de manutenção de material.
(Por despacho

de 27 de Julho

de 1961)

DeLl~r~ se que o 2' sargento de ~avalariar José Albano
ei tao o regimento de cavalaria n? 3. embarcou para
o Coman o Terri tor-i al Independente de Macau, onde vai
~ervir em comissãJ militar voluntária desde 25 de Maio
1%1 e não como consta da O.F. nO 17, 3a Série de
de Junho r1e 1961 pág. 469.

:n

Declar a-se que passou a ser cOlSiderado
.'
- de
na sltuaÇaO
bupranumerário desde 15 de .Iun 10 de 1961. por ter emarfcado para a 3a Pegi~o ililar onde vai servir em
re 01'
.
.
l'
f
.
Orlan ço a guarn içj;o ~orma '.() furne.l r e VI a~tana
ta . do. ur tms Ferreira ( 1830 do regImento ele i n f'anna no 7 , sua unila~e
.
.
J
1 ~nrF0r~'10r~
(Por despacho Ii'! <) de J!d~') r/.e 1961)
T:eclara-se
. A rman d o
que os 20j': ~<I " I t(l<; ~ ·,rt.ilhanill
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Mendes Neves. Henrique Jerónimo [has. João Malveiro
Segurado, Samuel Martins da Cruz. tonos do regimento
de artilharia pesada n? 3, foram transferidos para o
regimento de artilharia ligeira nO 4, e não como cons
ta na O.E. nO 16 3a Série de 10 de Junho d~ 1061 pág.
430. (por despacho de 31 de Julho de 1961)
Decl,ara se que o 1° sargento de engenharia António C-on
çal ves da Silva, do regimento de engenharia n? 2,
promovido ao actual posto pela O.E. nO 20
3a Série
de;2J de Julho de 1961. pág, 586 foi colocado no ()xar
tel Gerief-a l dá la Região ~1ilitar e não no S t al hão
de Telegrafistas, como 'por lapso se pu1licou.
:(por .desp acho de 3 de Agosto de 1961)
Declara-se que o furriel de engenharia
ramo sapadores
António Crispim Teixeira Borges, promovido ao actual
posto pela O.F. nO 19
3a Série
de 10 de Julho de
1961',:Pâg. 545, encontra se desde 24 de Agosto de 1960
em comissão voluntária no comando territorial da Pro
víncia de Timor, pelo que fica sem efeito a sua colo
caç'ão na Escola Prátic"a de Engenharia
(por despacho de 3 de Agosto de 1961)
Tem como unidade mobilizadora

a Escola Prática de Enge
nharia e não o regimento de artilharia ligeira n? 4.
como foi publicado em O.E
3a Série, de 30 de Julho
findo, o 2° sargento 2° meco de vjat. rodas, António
Martins Alpalhão.
(por despacho de 3 de Agosto de 1961)

Declara-se que o 1° sargento do Q.A.E., Manuel João Guerra do regimento de cavalaria nO 6, promovido a este
posto pela O.E. - 3a Série de 20 de Junho de 1961,
conta a antiguidade desde 14 de Julho de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto e não como consta na referida O.E.
Declara-se que o 2° sargento de infantaria José Joaquim
Pires da Chefia do Serviço de Reconhecimento das Trans
missões embarcou .. 25 de Maio de 1961 para o Comando
Territorial Independente de Macau e não como consta da
O E. n? 17 r 3a Séne de 20 de .Iunho de 1961 p:íg. 169.
(por despacho de 29 rie J,tlhf) riet96t)
3 - Refo rmas

(lu
t

L· , I

I

d

'T

•

•

.

n.esta
SI tuaçí'i() de de'sli(!8d.o~ d~' '
' I
',}
.c (.
~1.
•
•
r.arte Final ao artO 15° ao f'rec/é r
to Lei n? 28 404. âe3I de'peze~~ro' d·eTI19~7.IrqeS'del~'1I
~ata que a cadaum se indica. por terem sido ju'rgados
lIlc~pazes de todo o serviço mil i tal'. com excepção do
últImo que fOI julgado Incapaz do serviço activo.
I

i-,

e seJ
am con sa• e.rados
I .
I
servi ço. p revr st.a na

J

~

DI recção da Arma de Tr~nsmiss3p.s
10Sarg,Q.A.E. Carlos O Almeida Roque desde 7 Julho 1961
AntÓIll.OCahrita de Oliveira, desde 7/7/%1

Regimento
2°Sar.Q.A.E.

de Infantaria

João Carlos Morais

Regimento

.

desde 27/6/61

de ln tant atj.a .no 6

2°Sarg.músico Artur Pinheiro:'

Regimento
l°Cabo corneteiro

n° 2

Seque.i.r-a

desde 14 de Julho de 1961

de infantaria

nO l~

N°7jRd. José MartIns JúnIor.

Batalhão
2°Sarg.Serralheiro

de caçadores

Ramiro Baptista;

lIospital Militar

desde 11/5/61

nO 6
desde 9 de Junho 1961

Regional

nO 2

2°Sarg.Q.A.E. Manuel Farinha de Ol i vei ra. desde 27/6/61
Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço p revi st.a na parte final -?St ~rr'o .15~ do decreto
-Lei nO 28404. de 31 de Dezembro áe 1937. desde a data
que a cada um se indica, por o l° ter atingido o li
mite de idade e os restantes terem sido julgados inca
pazes.de to~o o sefYi~s~. t""
1 .r .

Reglmento'~e

artlth~rlW

tlgel ra nO 1

Sargento ajudante do Q.A.E. Frederico
Vargas. desde 27 de Julho de 1961.

Regimento
l° sargento
de 1961.

n° 4

do Q.A:E João do Carmo, desde 28 de Março

Distrito
l° sargento
de 1961.

de infantaria

António Coelho

de Recrutamento

e Mobilização

nO. 12

do Q.A E. Júlio
(por

despacho

Fernandes. desde 3 de Julho
de 3 de Agosto de 19fJ1)

4 - Vencimentos.
necla~a se que os alunos do Instituto
Téc~ic~ Militar dos
~pllo~ do F~ército ~Ie 'ngre':>samnas f,1elra~ do Exér
~ltO nos termos do Der37 137 de 5 ~~.N')vemh() -le 1948
, despacho de Sua Fxa f) ~'lbso"ret3rt()
d., E"3t2rl0 rI0
,
EXército de 9 de ~1~j(. ele 19S2 e 30 de JtlJlht1 (1(> 195 !.
("onfnnne se pub l i 1'011 no O E 'fiO 18'
18. .;:.çnt' de 30

no

aa
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de .Iunhç de 1961. pág. 482. t én di rei to aos vencimen
tos do actual posto desde 31 de Maio de 1961. data a
partir da qual contam a sua antiguidade.
(por despacho de 24 de Julho de 1961)

o

Ministro

do Exército.

Mário José Perevr:a

da Si lva

Está conforme.

f}

-1

Aj udante-General,

I

'....

..

:;l..'" ,_ .
r

I

,(

I
I

I

I

.)t.

." ,..

\

)

..

MINISTÉRIO

Ordem

DO EXÉRCITO

do Exército
20 de Agosto de 1961

Publica-se

ao Exército

o seguinte:

I - MUDA~ÇAS DF QUAORO
SATGNlre

00 (lJAIID PFRvIANEN1E

Quadro da Arma de Engenharia
Regimento

o

de engenharia

nO 1

furriel do quadro complemento, Manuel de Oliveira Marçal do regimento de engenharia nO 2, tem passagem ao
quadro permanente da arma de engenharia-sapadores,
porque encontrando-se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade
desde 3 de Junho de 1961. Deve ser convocado da dis~onibilidade. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".

Supranumerários
Quadro do Serviço

de Saúde

10 Grupo de companhias

~=~'

de Saúde

2° sargento do quadro complemento, Manuel Gonçalves Lotem passagem ao quadro permanente do serviço de
lh~de, por9lle encontrando se aprovado para este q~ad:o
d d compet1u o preenchimento de vaga. Conta a ant1gu1t:me ~es~e 21 de Junho de 196], data a part~r da qual
d d1re1to aos vencimentos do novo posto. F1ca gradua o no posto de 20 sargento, vencendo como furriel.

6R4
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Quadro do serviço

de Material

Batalhão

o

de caçadores

nO 9

2° sargento do quadro complemento, António Pinto de
Magalhães, tem passagem ao quadro pennanente do servi
ço de Material, porque encontrando-se aprovado para este quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
antiguidade desde 5 de Maio de 1961. Fica graduado no
posto de 2° sargento. Continua na situação de disponi
bilidade. (por despacho de 11 de Agosto de 1961)

II - MUDANÇAS DE SITUAÇAO
SAIGN1QS

Ingresso

00 Ç(JAIro P~

nos Quadros

Quadro da Arma de Infantaria
Regimento

de infantaria

nO 1

Passou a ser considerado
nesta situação desde 3 de
Agosto de 1961, o furriel António Francisco de Sousa
do ~strito
de Recrutamento e Mobilização nO 7. por
despacho de Sua Exa .. o Subsecretário
do Estado do Exército
de 3 de Agosto de 1961. Vence pela verba dos
quadros aprovados por lei.

Passagem
Quadro

à situação

de Supranumerários·

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Junho de 1961, data em que se apresentou da situação de
disponibilidade. o l° sargento de infantaria, Humberto
Agostinho Alv.~e Castelo Branco. da 8a Região 1ilitar.
(POI aespacho de 7 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Junho de 1961, os lOs sargentos de infantaria, João
José Bernardo, do regimento de infantaria nO 7, tendo
como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO
2, Manuel Ferreira Neto, do regimento de inf8nt~ri~.no
7, tendo como unidade mobilizadora o regimento de 10-

3a. Série
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fantaria n? 4, Manuel Pedro, Abílio de Oliveira Tomás
ambos do regimento de infantaria nO 5, por terem sido
nomeados para servir por imposição em reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(po r despacho de 9 de Agosto de 1.961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 18 de
Julho de 1961. os lOs sargentos de infantaria
José
Machado de Oliveira do regimento de infantaria'no 1
tendo como unidade mobilizadora o regimento de infan'
taria nO 4, José Correia Gonçalves do regimento de in
fantaria n? 1. tendo como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO 10, Alexandre da Costa Capu
cho. do Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exér
cito, tendo como unidade mobilizadora o batalhão de
caçadores nO 10, por terem sido nomeados para servir
por imposição em reforço à guarnição normal na Província de Angola.
•
(por despacho de 11 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 8 de
Julho de 1961, o l° sargento de infantaria, Ilídio
Lourenço \'il- )ria do centro de instrução de operações
especiais. t ndo como unidade mobilizadora o batalhão
de caçadores nO 8, por ter sido nomeado para servir
por imposição em reforço à guarnição normal na Província de Moçambique.
(po r despacho de 11 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 26 de
Abril de 1961, os 20s sargentos de infantaria, Manuel
Duque ~ranco José Viveiros dos Reis, António Taveira
dos Santos, Ántónio da Silva Soares, António Jorge Pereira, todos do regimento de infantaria nO 6, po: terem
~arcado
para a 3a Região Militar onde vão serVlr por
lmposição nas tropas de reforço à guarnição normal.
(por despacho de 9 de Agosto de 1961)
Passou a ser ~onsiderado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961. o furriel de infantaria Manuel Marques Teodo
ro do regimento de infantaria nO 6, p~r ter ~mbar~a~o
para a 3a Região Militar onde vai serVlr por lmpoSlÇaO
nas tropas de reforço a guarnição norma l,
(por despacho de 9 de Agosto de 1961)
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Passaram a ser considerados nesta situação desde
de
Julho de 1961, o 2° sargento Luciano da Costa Carvalho
e os furriéis João da Silva Vieira, António Jesus Maia
João Alves Isidoro, José Augusto Vaz, todos da Escola
Prática de Infantaria, por terem embarcado para a 4a
Begião Militar onde vão servir por imposição em refotço à guarnição normal.
(por despacho de 1 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 27 de Maio
de 1961, o l° sargento de infantaria, Artur PereIra,
do regimento de infantaria nO 13, por ter sido nomeado
para servir por imposição em reforço à guarnição nor
mal na Província da Guiné.
(por despacho de 9 de Agosto de 1961)

Ouadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Agosto de 1961, o l° sargento de artilharia, Adriano Fernandes Martins, da Companhia Oivisionária de Manuten
ção de Material, tendo como unidade mobilizadora o re
gimento de artilharia pesada nO 2, por ter sido nomeado para servir por imposição em reforço à guarnição
normal no Fstado da India.
(Por despacho de 9 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1961, o l° sargento de artilharia, Manuel António Gonçalves, da Escola Prática de Artilharia, tendo
como unidade mobilizadora o Grupo de Artilharia Contra
Aeronaves nO 2, por ter sido nomeado para servir por
imposição em reforço à guarnição normal na Província da
Gliné. (por despacho de 9 de Agosto de 1.961)

Ouadro do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 26 de Julho de 1961, o 2° sargento 2° meco radiomontador, José
de Araújo, do Grupo de Artilharia Contra Aeronaves nO
3, por ter sido nomeado para servir por imposição em
reforço a guarnição normal na Província de S. Tomé e
Príncipe. (por despacho de 9 de Agosto de 1961)

Quadro de Amanuenses

do txérci to
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Passaram, a ser considerados nesta situação desde 26 de
Julho de 1961. os 2°s sargentos do Q.A.E. Raul Pedro
Seque~ra, da ~ompanhia divisionária de manutenção de
materlal. Júl10 Gonçalves Prestes, do depósito Geral
de mater~al de subsistências. por terem sido nomeados
para servir por imposição em reforço à guarnição nor
mal na Província de S. Tomé e Ptíncipe.
(Por despacho de 9 de Agosto de 1961)
Quadro

do Serviço

Geral

Passou a ser considerado nesta situação desde 26 de Ju
lho de 1961, o 2° sargento ferrador. Artur Adelino
Paula, do regimento de infantaria nO 6, tendo como
unidade mobilizadora o l° grupo de companhias de saúde
por ter sido nomeado para servir por imposição em re
forço à guarnição nonnal na Província de Angola.
(por despaclw de 7 de Agosto de 1961)

.

Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Ju
lho de 1961, o 2° sargento ferrador Heitor José Di~s
do regimento de infantaria nO 8. tendo como unidade
mobilizadora o l° grupo de companhias de saúde. por
ter sido nomeado para servir por imposição em reforço
à guarnição normal na Província da Guiné.
(Por despacho de 7 de Agosto de 1961)
III

- PROMOÇOES

SAlGNIOS fi çuAIro pEFMANENffi
Armas e serviços
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades

centros

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Furriel do serviço de saúde, o l° cabo Fernando Reis
Carvalho. do 20 grupo de companhias de saúde, contan?o
a antiguidade desde 11 de Julho de 1961, data a partlr
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos quadros".
(por despacho de 7 de Agosto de 1961)
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Regimento
l°

de infantaria

Série
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nO 2

sargento
l° meco viat.
rodas. o 2° sargento
Alvaro
Pombo. contando
a antiguidade
desde 27 de Junho de
1961, data a partir
da qual tem direito
nos vencimentos do novo pos to.
.
(Por despacho de 8 de Agosto ele 1961)

Regimento

de Infantar~a

nO 3

I" sargento
l° meco viat., rodas. o 2° sargento Joaquim
Manuel Ramos. contando a antiguidade
desde 28 de .Junho
de 1Q61. data a partir
da qual tem direito
aos venci
mentos do novo posto.
(por despacho de 8 de Agosto de 1961)

Regimento

de infantaria

n° 8

L? sargento l° meco viat.
rodas, o 2° sargento Fel i sbe r
to dos Santos Pereira.
contando a antiguidade
desde
8 de Agosto de 1961. data i1 partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 8 de Agosto de 196t)

Pegimento

de ín lant ar r a nO 15

1 ° sargento
l° meco viat.
rodas. o 2° sargento Rui :'>101."1
Moreua dos Santos. cont ando a ant.iguidade desde 27 de
da qual tern direito
aos
Junho de 1Q61. data a partir
vencimen tos do novo posto.
(por despacho de 8 de .tgosto de 1961)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 17

l0 s a rgen t o I? meco vi nt., rodas,

o 2° sargento
AntórllO
Pimentel,
contando a antiguidade
desde 15 de Junho de
1961. data a partir
da qual tem direi to aos venc.irnen
tos do novo posto.
(Por despacho de 8 de Agosto de 1961)

Artilharia
Es co I a P r á t i c a d e A r t i I h a r i a
Furriel
2° meco armas pesadas. o l° cabo António da Cos
ta. contando a antiguidade
desde 27 de Junho de 1961.
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data a partir da qual tem direito aos vencimentos
novo posto. (por despacho de 8 de Agosto de 1961)
Regimento

de artilharia

ligeira

do

nO 2

o l° cabo Gabriel Pereira Rego Bravo
infanturia nO 14, contando a antigui
Março de 1%1. data a partir da qual
vencirentos do novo posto
(Por despacho de 5 de Agosto de 1961)

T'urriel ferrador.
do regimento de
dade desde 1 de
ter direIto aos
pegimento

de artilharia

I igeí ra nO 5

l0 sargento meco viat

rodas. o 2° Bargento r~rloq Al
berto do Rosário Frederico AlbuquerCJ11e.contan lo a un
tiguidade desde 27 de Junho d 1961. data a partir d«
qual tem direito aos vencim€ to do novo .posto
(por despac~o de g de Afostn di' 1M1)
Regimento

no

1rtllharla

~ar~en o aJud~nte chefe d~
PrLe i TfI Leandro
do f gl
oonr.andc [. anr rgu i :Iriae
a parr
po to

garida

ir

Qesarla

~e(
N

nO 1

l° sa rgen to An t,snir
in f c t ri' n c 1
~ de .Iur ho le le 11.
O

l~('

<10
en , mr toe df' 1
da qual t n
r 'O e i'1l'.trtt!l1! dp
mt a 1..1
rna
.(
(Por desp acho de 9 de Agos to de 1961,

1);_~'

• argento ajudante chefe mec • o F' sargento Fernando Bo
drigues. da companhia divi~Ionária de manutenção de
material. contando a ant iguidade desde 27 de Junho de
1961. data a parti r da qual tem dire i to ao s vencimentos
do novo posto
DestIna se ao centro de instruçio
de Santa Margarida.
r'urriel 20 artIfice serralheiro. o l° cabo João António
Silva \linistro da Escola PráLica de Infantaria. cont.an
d<;>a an tiguidade desde 27 de Junho de 1961. data a par
t~r da qual tem direito aos vencimentos do novo posto
~stina se ao centro àe instrução do serviço de mate
na1.
Grupo de Artilharia

contra

Aeronaves

nO 2

Furriel 20 meco armas pesadas. o 10.cabo,Ant~i<;> Au~sto
Coelho Nunes , do regimento de artIlharIa 11gelra n 2,
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contando a antiguidade desde 15 de Junho de 1961. data
a partir da qual tem djr. 1to aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 8 de Agosto de 1961)

Cavalaria
Furriel de cavalaria, o l° cabo Arlindo André Inácio,
contando a antiguidade desde 30 de Junho de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
(por despacho de 10 de Agosto de 1961)

Regimento

de cavai aria nO 3

l° sargento de cavalaria. o 2° sargento Manuel António.
Cordeiro Saraivar contando a antiguidade desde 30 de
Junho de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal
de nomeação vi t al i cia além dos quadros"
(por despacho de 11 de Julho de 1961)

Engenharia
Escola Prática

de Engenharia

1° sargento l° meco viat. rodas, o 2° sargento Amadeu
Coelho, contando a antiguidade desde 27 de Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 8 de Agosto de 1.961)
Furriel de engenharia sapador. o 1° cabo António Cardoso
Nunes, contando a antiguidade desde 16 de Junho de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 7 de Agosto de 1961)

Escola Mil itar Electromecânica
1° sargento 1° meco electricista, o 2° sargento Argenti·
no da Silva Pereira, contando a antiguidade de~de.15
de Junho de 1961, data a partir da qual tem d1re1to
aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 8 de Agosto de 1961)
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de exscuçgn

Estabel ecimentos
Distritos
~istrito

dos serviços

e outros

elementos

Mi I i tares

de Recrutamento

e Mobil ização

de Recrutamento

e Mobil ização

na

6

Furriel 2° artífioe~Garpinteiro, O 1° cabo Abel Romão de
Sousa, contando a antiguidade desde 1 de Abril de 1961
continuando na situação de.licenciado.
.
. (por despacho de 11 de Agosto de 1961)
Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Principal

Furriel do serviço de saúde, o l° cabo Manuel da Silva
Cristo, do 2° grupo õe companhias de saúde, contando a
antiguidade desde 30 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de nome-ação vitalícia além
dos quadros". (por despacho de 7 de Agosto de 1961)
Hospital

Militar

de Doenças

Infecto

contagiosas

l° sargento do serviço de saúde, o 2° sargento Joaquim
de Oliveira, contando a antiguidade desde 24 de Maio
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 7 de Agosto de 1961)
Di versos
Companhia

Divisionária

rle Manutenção

de Material

l° sargento l0 meco viat. rodas, o 2° sargento António
Garcia Engráêio, contando a antiguidade d~sd~ 28 de
Jun~ de 1961, data a partir da qual tem dlrelto aos
venclDlentos do novo posto.
(Por despacho de 8 de Agosto de 1961)
Fur r1els
.,.
b
J o~e'
208 mecs. de armas pesadas, os lOs ca?s
Bernardino de Je5US Abelho, do grupo de artllharla
contra ajrooaves nO 2, Manuel Pereira, Victorino Rama-
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lho Raptista, contando a ant.i.gui dade desde 15 de Junho
de 1961. data a partir de qual têm direito aos venc~
mentos do novo posto,
(Por despacho

Depósito

de

7 de Agosto

.Geral de Material

de 1.961)

de Guerra

l° sargento 1° meco armas pesadas. o 2° sargento António
Teixeira. contando a antiguidade desde 27 de Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de ~ de Agosto de 1961) .
Sargento-ajudante
chefe de mec., o l° sargento Carlos
Mateus, contando a antiguidade desde 27 de .Junho de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimcn
tos do novo posto.

Depósito

Geral de Material

de Transmissões

l° sargento l° meco viat. lagartas e especiais,
o 2°
, ' sargento Manuel Santiago do Pomar, contando a antigui
dade desde 28 de Junho de 1961. data a parti r da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
Sup ranumer ár i os
Cavai arla
Grupo DivisionárIo

de Carros de Combate

Sargento ajudant.e chefe de meco automobilistas,
o 1° sal'
gento .Jo5o António Costa. da companhia divisionária
de
manut.ençgo de material,
contando a antiguidade -desde
2R de .JUIdlO de 1961, data a partir ,da qual tem direi to
aos ventimen tos do novo posto. Passa a vencer pela ver
ba "Pessoal de nomeação vi talíeia al ém dos quadros'.
Furriel de cavalaria, o I? cabo Joaquim António Marceli
no, contando a ent.i.gui dade desde 27' de Junho d lQ61,
data a parti r da qual tem di rei to aos vencimentos do
novo posto.
(Por despacho de 9 de Agosto de 1961)

Estabelecimentos
Instituto

Técnico

de Instrução
Militar

dos Pupilos

do Exército

3a. Série
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Sargento ajudante cl fe de me~. automobilistas, o l° sar
gento Manuel ~ cedo Queiroz, do regi~ento d~ engenha
Tia nO 2. contando a antiguidade desde 27 de Junho de
1961, data a p rtir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto. Passa a vencer pela verba "Pessoal
de nomeação vital ícia além dos quadros".

No UI tramar
3a Região Militar
1° sargento l0 mec nato ro-das, o 2° sargento Ruben Ba
rata Rodrigu~s da Silva PIres, contando a antiguidade
desde 27 de Junho de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Tem c~o unida
de mobilizadora o regi~en o de infantarIa n~ 14.
(por de pocho de 8 de Agosto de 1961)

4à Região Mil itar
l0 sargento l0 meco VIa.

rodas o 2° sargento Joaquim
da Ascenção Barata, contando a rultiguidade desde 27 de
Junho de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo po~to.
(Po r despacho de 8 de ,1gosto de 1961)

comando Territ ri J Independente
do Fstado da Indla
10 sargento 1" meco viat. rodas. o 2" ~ar~ento Luis Ar
Qando Marque Garcia, CIntando a antIguIdade de~d~.28
de Junho de 1961. 4ata a partir da qual tem d ire i to
ao vencimentos do novo po to.
(Por despacho de 8 de Agosto de 1961)

IV - COLO CAÇOES E TRANSFERFNCI AS
OS to ÇlAfR) PEFMANrNJE

Armas e Serviços
Direcções e Chefias dos serviçoS e outros órgãos
Na DependOncia

do nuartel Mestre General
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Di recção

do Serviço

de Forti

fi cações

e Obras

Mi I i tares

2° sargento do Q.A.E. Arnaldo Ferreira de Azevedo, da Repartição de Recrutamento.
(por despacho de 4 de Ago sto de 1961)
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e Unidades

cent ro s

ln f an t a r i a
Regimento

de infantari

a nO 1

2° sargento de infantaria, José da Silva Lourenço, da
Inspecção Ge~al de Educação Física do Exército, por
motivo disciplinar.
(Por despacho de 10 de Agosto de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 8

2° sargento ferrador António Francisco dos Santos do re
gimento de artilharia ligeira nO 2.
(por despacho de 1.0 de Agosto de 1961)
R8iimento

de infantaria

nO 12

1° sargento músico execut.ant.eno instrumento "Bombardino"
Artur da Fonseca Alves, do batalhão independente de
infantaria nO 18.
(por despacho de 9 de Agosto de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 16

Furriel de infantaria, Victor Manuel Barata, do comando
territorial independente do Estado da India, devendo
ser considerado nesta situação desde 24 de Maio de
1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
,
(por despacho de 7 de Agosto de 1961)
Engenharia
Batalhão

de Telegrafistas

2° sargento de infantaria Valdemar Martins de Azevedo
Cardoso, do regimento de ensenharia nO 2, devendo ser
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considerado nesta situação desde 2 de Janei.ro de 1961
por ter regressado do Comando Ter ritor.ial IndependEmt~
do Estado da lndia, onde serviu como destacado. Vence
pela verba "Pessoal de !l0meação vitalícia além dos
quadros" . (po r despacho de 8 de Agosto de 1961)
Administração

Mil itar
Manutenção

Mi I i tar

Furriel do S.A.M. Agostinho Catalão Gonçalves, do 10
grupo de companhias de saúde, devendo ser considerado
nesta situação desde 23 de Março de 1961.
(por despacho de 8 de Agosto de 1961) .
6rgãos

de execução

Estabel

nt

st

ecimentos

rt

dos serviços

e outros

elementos

..Mi I i tares

to de Recrutamento

e Mobilização

nO 16

20 sargento do Q.A.E. Francisco António Perú da 4a Begião Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 3 de .Iunho de 1961. data em que embarcou de regresso à Metrópole. Passa a vencer pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por .desp acho de 5 de Agosto de 1961)
Sup ranumerár

lo s

ln f an t a r i a
Regimento

de infantaria

nO

6

2°s sargentos de infantaria. Manuel Drque Franco, do ba
talhão de caçadores na 8. José Viveiros dos Reis, do
depósito geral de adidos, António Tave!ra do~ Santos
do Q.tartel General da 3a Divisão. AntónlO da Si lva Seares,. do regimento de infantaria ~o 15. AntónIO Jorge
~ere;ra do regimento de infanta~Ia nO 10,. devem ser
onslderados nesta situação desde 26 de Abrll de 1961,
POr terem embarcado para a 3a Região Militar onde vão
se rVlr
. nas tropas de reforço' h guarnição norma 1 .
(Por despacho de 9 de Agosto de 1961)
Furriel de infantaria Manuel Marques Teodoro da Escola
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Prática de Infantaria, devendo ser
situação desde 3 de Junho de 1961,
para a 3a Região Militar, onde vai
de reforço à guarnição normal.
(Por despacho de 9 de Agosto

Batalhão

considerado nesta
por ter embarcado
servir nas tropas
de 1961j

de r.açadores nO 9

2° sargento Joaquim António Baixa da Trindade, do Centro
de instrução condução auto nO 3. por ter embarcado pa
ra o Comando Territorial Independente da Guiné, onde
vai servil' poe imposição em reforço à guarnição normal
devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Ju
nho de 1961. (por despacho de 9 de Agosto de 1961)

No Ultramar

aa

Região Militar

2° sargento de infantaria, António Augusto Macedo. do
regimento de infantaria nO 16. 2° sargento de cavala
ria. Joaquim Abrantes Dias. do regimento de lanceiros
nO 2, 2° sargento músico executante no instrUlllentode
"Bomhardi no". Jorge Miguel MartL"lI .la f fl'!t eas , ~u re
gimento de infantaria nO 16, devendo ser considerados
nesta situação desde 27 de Julho de 1961, por terem
sido nomeados para servir por voluntariado em reforço
a guarnição normal.
(Por despacho de 9 de Agosto de 1961)

4a Região ~i I itar
l° sargento de infantaria. João Ferreira de Faria. do
batalhão de caçadores nO 9, devendo ser considerado
nesta situação desde 29 de Julho de 1961, por ter si~o
nomeado para servir por imposição em reforço à guarn1
ção normal na Província de Moçambique.
(por despacho de 7 de Agosto de 1961)

v -

CONCURSOS,

A) - Cu r so s

- Averbamentos

CURSOS

E ESTAGIOS
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Frequentaram com aproveitamento e com as classificaçnes
que lhes vão indicadas o curso de Construções e Instalações, que funcionou na Escola Prática de Engenharia
de 10 de Abril de 1961 a 15 de Junho de 1961 os seguintes sargentos
José Ferreira Borges
Bom
E.P.E. .- 2°Sarg.
- Ernesto Ferreira dos Santos Suf.
E.P.E
"
António Iria Bengala Júnior Reg.
R.E.l
"
_ Manuel ]))mingos Reis da Costa
R.E.2
"
Rom
Mário Vieira da Silva
R.E.2
Suf.
E.P.E. - Furriel ~ C~nceição [has Marques
vr
.,
- Artur Machado Nunes
R.E.2
Reg.
António Carvalho Luis
E.P.E. - l°Cabo Ap.

-

li

li

16,0
10,0
11,8
12,6
14,7
10,3
10,8
12,8

A estes sargentos deve ser averbada a especialidade.
Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicàdas o curso de 2° meco de preditor
e centrais de tiro. que funcionou na Escola Militar
Electromecânica de 3 de cnltubro de 1960 a 5 de Agosto
de 1961. os seguintes lOs. cabos'
R.A.C.

"
R.A.A.F.
R.A.C.
R.A.A.F.
G.A.C.A.2
G.A.C.A.3

15,4
14.9
14.1
12.9
11.5 (Maior Soma)
11,5
10.7

Norberto Martins dos Santos
António Pereira Marques
Al varo Batista Matos
Joaquim Abreu Moreira
João Carvalho p~lo
António Conceição Lopes
JoaquIm Heleno dos Reis

A estes cabos deve ser averbado aquele curso.
Frequentaram com aproveitamento e com as classifi~a1nes
que lhes vão indicadas o curso de 2° meco electrICIsta
que funci onou na Escola \1ilitar Electromecâni ca , de 3
de Outubro de 1%0 a 5 de Agosto de 1%1, os seguintes
lOs. cabos

Escola Prática

de Administração

Militar

A1 varo Praz inha Machado

_

Regimento

15.7

de lancei ros n° 2

Joao Norberto da Ponte Rodri~lles
An ' .
Regimento.de Arti~h~ria
tanIa Manuel do Nascimento
lmOes
'
. .
Regimento de rntantar+a
Da vId RI bei ro da .'i 1va

13,2

costa
13.0

.no 8
12,7
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2°. Grupo de Companh i as de Saúde
Manuel Moreira de Melo
Batalhão

Independente

de Infantaria

12.3
18

Tomás Fernando Dias de Sousa
Regimento

de cavalaria

10,9

7

António Ferreira Sanches

10,7

A estes cabos deve ser averbado aquele curso.
Frequentaram com aproveitamento e com as classificaç0es
que lhes vão indicadas o curso de 2° meco radiomonta<
dor, que funcionou na Escola Militar Electromecânica
de 3 de Outubro de 1960 a 5 de Agosto de 1961, os se
guintes lOs. cabos:
R.l. 15 Custódio dos Santos Simões
R.l. 15 - António Porciano de Brito
R.L. 2
José Gaspar Videira Caixada
R.A.C. - Amílcar José Conceição Gonçalves
R.A.C. - Alvaro do Carmo Silva
F.M. El.- Luis Carvalho Amante
G.D.C.C.- Manuel Eduardo Martinho
R.E. 2 - José Gomes Pereira
R.l. 2 ~ João Francisco Parrulas Valadas
Q.G. 3aR.M. - Manuel Jorge Sobral
R.A.L.
Mário Melo de Oliveira
R.l. 7
João Damasceno Ferreira Morgado
C.T.l.E. lndia Luis de Castro Cesar
C.T.l.E. India - Panduronga Varencar

16,5
15,8
)
14,9 (Maior Sorna
14,9
14,7
14,4
13,8
13,7
~2.4
11.9
11,4

11,2
10,7
10.2

A estes cabos deve ser averbado aquele curso.
VI - DECLARACOES
1 - Anulação

de colocação

Declara se nula e de nenhum efeito a colocação do 2° sargento do Q.A.E. Francisco António Perú no regimento de
artilharia ligeira nO 3. conforme consta na O.E. nO 19
3a Série de 10 de Julho de 1961, pág. 590.
(por despacho de 5 de Agosto de 1961)
2 - Preterições

Esteve preterido na passagem ao quadro permanente do ser-
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viço de saúde, de 24 de Maio a 20 de Junho de 1961 por
motivo disciplinar, o 2° sargento miliciano Manuel' Gon
çalves Lopes. do 1° grupo de companhias de saúde o
qual se encontra em serviço no E5tado da India, faz~n
do parte das tropas de reforço a guarnição normal.

3 - Rectificações
Conta a antiguidade do actual posto, e tem direito ao
vencimento respectivo desde a Mesma data, desde 5 de
Abril de 1961, o 1° sargento do serviço de saúde. Luis
Alves d.Sousa. da Escola Central de Sargentos.
(por despacho de 7 de Agosto de 1961)
Nula e de nenhum efeito a anulação de colocação do furri
el do S.A.M. Agostinho Catalão Gonçalves no l° grupo
de companhias de administração militar como consta da
O.E. nO 8. 3a Série de 20 de Março de 1961. pág. 172.
(por despac o de 8 de Agosto de 1961)
Nula e de nenhum efeito a colocação na 3a Região Militar
dos sargentos abaixo designados conforme consta da O.
E. nO 15
3a Série de 30 de Maio de 1961. 2°s sar
gentos de infan aria Manuel Duque Branco. do batalhão
de çaçadores nO 8. José Viveiros dos Reis do depósito
gerál de adidos. António Taveira dos Santos do Quartel
r~neral da 3a Divisão. António 30rge Pereira do regi
mento de infantaria nO 10, António da Sil a Soares do
regimento de infantaria nO 15.
(Por despacho de 9 de Agosto de t961)
Nula e de nenhum efeito a colocação na 3a Região Militar
do furriel de infantaria Manuel Marques Teodoro da Es
cola Prática de Infantaria. conforme consta da O.E. nO
18
3a Série de 30 de Junho de 1961(Por despacho de 9 de Agosto de t961)
Embarcou para a Província de Angola em 27 de Junho de
1~61. e não
15. como consta da O.E. nO 20 - 3a Sé
rle de 20 de Julho findo. o furriel 2° meco de armas
ligeiras. Aurélio Branco. do regimento de artilharia
pe ada nO 1. (Por de pacho de 9 de Agosto de 1961)

em

Ter. c~o

unidade mobiliz dora o
2.!selra nO. 3. desde 8 de Março
•
~r
V18t. rodas
Manuel R
(Por despach~ de 11 de

regimento de artilharia
.de 1961. o 2° sargento
Imundo Marcos.
Agosto de 1961)
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4 - Refo rmas

Que sejam considerados na situação de desligados do serviço, prevista na parte final do artO 15° do decreto
Lei nO 28~4. de 31 de Dezembro de 1937, desde a data
que a cada um se indica, por o 1° e 3° terem sido jul
gados incapazes de todo o serviço militar e o 2° e 4°
terem sido julgados incapazes de todo o serviço
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO 17

2° sargento Franklin Bettencourt da Cunha, desde 16 de
Junho de 1961.
Regimento

de ar t l l har i a ligeira

nO 2

1° sargento do Q.A.E. Manuel Afonso Joia. desde 3 de
Julho de 1961.
Regimento

de cavalaria

n° 6

Soldado (de la nO 19/60/Rd da Companhia de Comando e
Serviço do Quartel General da 4a Região Militar). João
da Silva. desde 4 de Maio de 1961.
2° Grupo de companhias

de saúde

1° sargento do Q.A.E. Alexandre Guimarães Queiroz, des
de 17 de Julho de 1961.
(por despacho de 9 de Agosto de 1961.)
5 - Vencimentos

Declara se que o 2° sargento ferrador António Grilo do
Depósito Geral de Material Veterinário passa a vencer
pela verba de "Pessoal dos quadros aprovados por Lei",
desde 26 de Julho de 1961.
(por despacho de 9 de Agosto de 1961)

33.
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Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

Está conforme.

da Si lva

Ordem

do Exército
30 de Agosto de 1961

Publ ica-se ao Exército o seguinte:
I - JUSTiÇA E DISCIPLINA
Condecorações:
1 - Sargentos
Condecorados
com a medalha de ouro de comportamento
exemplar. em conformidade com as disposições do regu
lamento aprovado pelo Decreto nO 35.667. de 28 de Maio
de 1946.
Primeiros sargentos do quadro de amanuenses do exérci
to. Alípio Guedes do Quartel General da 2a Região Mi
litar e António Gomes Samuel da Academia Militar.
(Por despacho de 16 de Agosto de 1961)

II - MUDANÇAS

DE QUADRO

SAR:iEN1OS ro Q.JAIlú PrnMNENIE

Uuadro da Arma de Artilharia
3a Região Mi Iitar
2° sargento do quadro complemento, Albérico Lourenço,
t~ passagem ao quadro permanente da arma de artilha
porqu.e encontrando-se aprovado para este ~ad~o
d d competlu o preenchimento de vaga. Conta a ant1gult:me ~es~e 30 de Julho de 1961, data a partir da qual
ad dlrelto aos vencimentos do novo posto. Fica graduo no posto de 20 sargento, vencendo como furriel.
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venLendo como
furriel.
(Despacho de ')4 de Julho de 1981, de Sua Exa. o Subse
cret ério do Estado do Exérci to. )

Quadro do Serviço

de Saúde

2° sargento do quadro complemento, Adolfo Cardoso Alves
Teixe.i ra, t8ll passagem ao quadro permanente do serviço
de ~aúde, porque encontrando se aprovado para este qu
adro .lhe competiu o preenchimento de vaga. COnta a ano
tiguidade desde 30 de Junho de 1961, data a partir
da
qual tem d'reito
aos vencimentos do novo posto. Fica
graduado no posto de 2° sargento.
vencendo cano furri
e1.
.

III - MUDANÇAS nE SITUAÇAO
S<\IGN1OS 00 (UAlR) PFa1~INIE

Passagem

a situação

de Supranumerários

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nest.a si tuaç5.o desde 28 de Maio
de 1961, o l° sargento
de infantaria.
Samuel Alves
Conç al ves. do centro de instrução
de ope r açõe
espe
ci ais. tendo como un'i dade mohi l i z ado ra o regimento de
infantaria
n? 12. por ter sido nomeado para servir por
imposição em reforço
guarn i çgo n0011al na p ro v lTlcill de
Angola. (Por despacho de Iii de Agostn de 19(1)
d

Passou a ser considerado nesta si tuação desde 15 de .Iu
nho de 1961, o 1° s argent.o de i n Fanturi n /vnérico '1a d
r inho de frei tas, do regimento de in funt.ar ia nO 6. ren II
como unidade mohi.l i zador a o bat.alhão de coçadores
9
por ter si do nomeado para servi r por imposição. em re-
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Passou a ser conci derado ne st a situação
desde 12 de A
gosto de 1961, o l° sargento
de infantaria,
Manuel
Francisco
da Silva,
do Batalhão
de caçadores
nO 5, por
ter
ido noneado para servir
por impo ição em reforço
à guarnição
no rr-a] na Provincia
de Angola.
(Por despacho de 16 de Agosto de 1961)

Quadro

da Arma

e Artjlhar

a

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 3 de Junhf)
de 1961, o 1'.)sargento
de artilharia,
Leopoldo \<Iaria
do ftlnaral,
do regimento
de artilharia
ligeira
n? 2,
tendo como unidade
mobilIzadora
a Escola Prática
de
Artilhari
a, por ter sido nomeado para servir
por impo ,
sição em reforço
à guarnição
normal na Província
de
hl H.
(por despacho de 16 de Agosto de 1961)
a ser considerado
nesta
situação
desde 28 de Ju
de 1961. o l0 sargento
de artilharia.
Manuel João
da Silva.
da Escola Prática
de Artilhar18.
tendo como
unidade
mobilizadora
o regimento
de artilharia
lig~ira
n? 1. por ter s ido nomeado para servir
po: im
pOSIção em reforço
à guarnição
normal na ProvínCia
de
Angola.
(Por despacho de 17 de Agosto de 19(1)

Passou
rulO

Passou a ser consr derado nesta situação
desde 9 de Agos
to d~ 1961. o l0 sargento
de ar~llhariar
Francis~o
Can~h do Pe re i ra de Sousa. do regImento
de art.i lhar i e
a'!tlaérea
fixa.
tendo como unidade mobilizadora
o re
gJ.mento de arti lhari a 1ige i ra n? 4. por ter sido nome
ado para servir
por impo'siçêíO em reforço
a. guarnição
normal na Provjnr i a de Angola.
(ror despacho de 1'1 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado
nesua si tuaçâo desde 10 de A
gosto de 1961. o l0 sargento
de artilharia.
José San-
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tiago Venftncio, do regimento de artilharia ligeira nO
1, tendo como unidade mobilizadora o regimento de artilharia pesada nO 2, por ter sido nomeado para servir
por imposição em reforço 'à guarnição normal na Província da Guiné.
_
(po r de spacho de 16 de Agos to de, 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 30 de
Junho de 1961, o 2° sargento António Jorge Loureiro
Baptista, e os furriéis António Clemente Júnior, António Rodrigues Saraiva, Pedro José Andrade Oliveira,
todos do grupo de artilharia contra aeronaves nO 2,
por terem embarcado para a Província da Guiné onde vão
servir por imposição em reforço à guarnição normal.
(Por despacho de 19 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situa~ão desde 10 de
Agosto de 1961, o 2° sargento Manuel Maria da Silva, e
os furriéis José Gosta Rei~Garcia,
Joaquim Duarte de
Jesus, Angelo dos Santos Golrinho, Est@vão Joaquim da
Silva, todos do regimento de artilharia pesada nO 2,
por terem embarcado para a Província da Guiné. onde
vão servir por imposição em reforço ~ guarnição normal.
(por despacho de 19 de Agost,o de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de
Junho de 1961, o 2° sargento Belchior João Gonçalves
e os furriéis José da Conceição Martins, Virgílio Baltazar do Nascimento Cardoso, Manuel Lobo de Carvalho,
José Carreira Pereira dos Santos, todos da Escola Prática de Artilharia, por terem embarcado para a 3a Re
gião Militar onde vão servir por imposição em reforço
à guarnição militar.
(por despacho de 19 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Agosto de 1961, os 2°s sargentos José Cristiano Leal
Duarte, António Manuel do Nascimento Figueiredo, José
Ribeiro Leite, e os furriéis Saul lenesto de Jesus
Silva, Manuel Brardo da Silva, Domingos Cordeiro, todos
do regimento de artilharia pesada n? 2, por terem 7rnbarcado para o Estado da lndia onde vão servir por 1mposição em reforço a guarnição normal
(por despacho de 21 de Agosto de 1961)

Quadro da Arma de Cavalaria
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Passou a ser con~ide-ado ne ta .ituação desde 26 de Ju
lho ?e 1961, o ~o sargento de ca~alaria. Mário Lope~
da SIlva. do regImento de cavalarIa nO 2, por ter sido
nomeado para servir por imposição em reforço à guami·
ção normal na Província da Guiné.
(por despacho de 16 de Agosto de 1961)
PaSS0U a ser considerado nesta situação desde 3 de Junho
de 1961, o l° sargento de cavalaria, António Montez
Luis, do regimento de cavalaria nO 3. tendo como unidade mobilizadora a Escola Prática de cavalaria, por
ter sido nomeado para servir por imposição em reforço
à guarnição normal na Província de Angola.
(Por despacho de 21 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de Ju
nho de 1961. o 1° sargento de cavalaria, Manuel Marques
Alegria. do grupo divisionário de carros de combate,
tendo como unidade mobilizadora o regimento de lancei
ros nO 2, por ter sido nomeado para servir por imposição em reforço h. guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de 16 de Agosto de 1961) .
Passou a ser considerado nesta situação desde 8 de Agosto de 1961, o l° sargento de cavalaria, Manuel Saraiva
de Sousa, do regimento de lanceiros nO 2, tendo corno
unidade mobilizadora o regimento de cavalaria nO 6,
por ter sido nomeado para servir por imposição em reforço h. guarnição normal na Província de Angola.
[por despacho de 16 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 30 de
J~nho de 1961. os lOs sargentos de cavalaria, António
Vlana Peixoto, do regimento de lance i ros n? 2,. tendo
corno unidade mobiliJad.A~oregimento
de cavalarIa nO.
7~ Carlos da Conceição Silva, do regimento de cavalarla nO 3, tendo como unidade mobilizadora o regimento
de cavalaria nO 8, JQsé Gomes, do regimento de l~ceiros nO 2 tendo como unidade mobilizadora o regImento
de c~val~ria nO 3, por terem sido nomeados para servir
~r Imposição em reforço à guarnição normal na ProvínCla de Moçanbique.
(Por despacho de 21 de Agosto de 1961)
Pa~ou

a ser considerado nesta situação desde 8 de Agosde 1961, o 10 sargento de cavalaria Alberto da Apre-
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Quadro do Serviço ue ~aÚl'l
Passaram a ",cr ('on'3de ,de n "ta cituação d .,de-1') de
Junho de 1'161. os ,".-;<;.a ~entos Ant.onio Gor:('r, d Con
ce ição , Fr enci ico C. Alv s \lo nhmha '. ,1anue1 .Ioaquam
Alferes. todos do I? gru . de coopanhian d <;aúde. por
terem embarcado Pdra
3. giâu Milltsr. ond~ v&o ~er
vir por imposição em reforço ~ guarn'ruo norr al
a ser conai der-ado nf sta .ituaç50 desde lQ de
de 1961. os 2'" sarrren tos Jacinto Maria das Ne
ves, Bonifácio Djas (orrela rerro. todos do l° grupo
de companhi as de <;aúde, por t.e rern e-nbarcado para a
Província da Guiné. onde vão servir por imposição em
reforço à guarnição nonnal.

Passaram
.IuIho

Ouadro do ServIço de Material
Passou a Bel' considerado ne~ta SItuação desde 19 de Ju
lho de 1961. o sargento ~judonte meco automobilista
.Iosé Simões Sousa e Silva, da companhia di.vi.ai onár i a
de manutenção de mat er i a l , por ter sido nomeado para
servir por impo sação em reforço 'à. gu arn i çâo no rrnul na
Província da Guiné.
(Por despacho de 19 de Agosto de 1961)
P~

.... a. ur con srde radoa nesta xi tunção desde 25 de
Julho de 1961. o 2° s argento carpi.nt iro M nue l Fusé
bio Guerreiro. da escola militar electromecân1(
, os
furriéis 2°5 mec vist. lagartas e espec'ois J81me
r~nçalves Cuwla da E~cola Prática de Cavalaria. Eusé
bi o Salvador Afonso, do regimento de cavalaria n? ~,
os iurriéis ser-ralhet ros Jo,,~ Vaz F rnandes, do rega
mento de infantaria nO 6. Manuel de Jesus da companhia
di visionária
de ffidl1utençao d Rlat.eri aI, tendo todos
como unidade mobIlizadora a companhia dlvisionária
de
manutenção de materill. por terem sido nomeados para
servi r por imposição em reforço li guarnição nonnal na
província da Guine.
(Por despacho de t6 de Agosto de 1961)
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Pa~ aram a ~r on~ldE'r do ne a ,it ação desde
Junho de 961. o 2 . q~en o me
vi ar roda
Orrto Esteve
Fid lgo do rupo de companhi as
t ndo como unidade mohil i zad
a o regimento
ria nO L e o furrieis
2"s me . viat. roda José ,\I
tónio Gomes do regi pnto de cavalarIa
ne 8.
J e
Mar-t-ins da Si l a do
gUTento de artilharia
pe ada n
2. tendo ambo como uru dade mohhzadllra
a r-ompanh i
di visiou ir ia de nanut nçã.J de nater ial . por terem <' ')
nomeados para erVIr por impoblção em reforço ~ gu ,
niçüo n0P111 n Pro'lncia
de Angola.
(Por despacho de 11j de 4gos-to d 1961)
Passarwn a e cons id rad
ne ta
1 tuaç ao desde SI)
Julho de 1%1. os arg ntos judante
me. aut.omohi
tas Cn tl aO imõ
d.
1va Marques, do depC;s1 t o
ra 1 de loater i 1 d
Irra,
Alfredo Frno L co [ago B
o. do regi!" nto de cav lali
nO 7, HUlJ1berto Rom
B('rnar~ino àa E 01 Prátlc
de Infantaria.
Alber
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O cal' QlCrvo ATi
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m . VHlt
António Augusto Se rad de regimento d 'nfanta
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unid
obillzadora
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n~ia divi iona ia de m utenç~o de 11': terial,
por teran
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gm rnição nonnal na Provjn
de Angol a.
(por despacho de 16 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 9 de Agos
to de 1961, o furriel 2° meco viat. lagartas e espeC1
ais Bernardino Lopes Guapo, do regimento de artilharIa
pesada nO 3, tendo como unidade mobilizadora a companhia divisionária de manutenção de material, por ter
sido nomeado para servir por imposição em reforço à
guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de 1.4 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Agos
to de 1961, o 2° sargento meco armas pesadas Armando
de Jesus Vendei r-inho, do regimento de artilharia li
geira nO 4, tendo como unidade mobilizadora o grupo de
companhias trem auto, por ter sido nomeado para servir
por imposição em reforço à guarnição normal no Estado
da lndia. (po r despacho de 16 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de Julho de 1961. o furriel 2° meco viat. rodas João de Assunção Esteves da companhia divisionária de manutenção
de material, por ter sido nomeado para servir por imposição em reforço li. guarnição normal na Pr.ovíncia de
Timor,
(por despacho de 16 de Agosto de 1961)

Quadro do Serviço Geral
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961, o 2° sargento corneteiro António Vicente Ma
tias, do batalhão de caçadores nO 10, tendo como unidade mobilizadora o regimento de infantaria n? 11, por
ter sido nomeado para servir por imposição em reforço
'fi guarnição nonnal na Província: de Angola.
(Por despacho de 21 de Agosto de 1961)

IV - PROMOÇOES
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Na Dependflncla do Vlce Chefe do Estado Maior
Chefia do Serviço

de Reconhecimento

das Transmissões

1 ~argento de engenharia. o 2° sargento Américo da Con(eição Mesquita, contando a antiguidade desde 28 de
Junho de 1961. data a partir da qual tem direito aos
vencimen tos do novo posto.
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)
Furriel de engenharia transmissões, o 1° cabo José de
Sousa da Conceição, do grupo divisionário de carros de
combate. contando a antiguidade desde 28 de Junho de
1961. data a partir da qual tem direito aos venC1mentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos·quadros'.
(Por despacho de 8 de Agosto de 1961)-

Escolas Práticas das Armas e Serviços.
de instrução e unidades

centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

na 5

Furriel de artilharia. o l° cabo Adão Fadigas Ferreira
dos Santos. do regimento de artilharia pesada nO 3,
contando a antiguidade desde 30 de Jul~o de 1961, data
a partir da qual tem direito aos venc1men~tos .do ~o~o
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeaçao ntal1c1a
além dos quadros".
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)

Regimento

de infantaria

na 13

Furriel de artilharia. o l0 cabo José da Rocha, do regimento de artilharia ligeira nO 5. contando a antiguidade desde 5 de Agosto de 1961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba Pessoal de nomeação vitallcia além dos quadros'.
(Por despacho de 23 de 4gosto de 1961)

Regimento

de infantaria

na 15
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2° sargento músico
x cu tan te no ins trumen to de Con t r a
bai xo"; o furriel
Jo~é R a o Perei r a, cont.ando a an
tiguidade
desde 30 de Junho de 1961, datei a partir
da
qual tem di re i to
-encimento
do novo po.sto.
(po r de pach
de 1 de Agos to de 196 t >

Batalhão

Independente

de Infantaria

n° IA

Furriel
2 meco rudi omont.ador-, o l° cabo António Poncia
no de Brito,
do re.gimen to de in Iant.a ri a n? 15, cont an
do a antiguidade
de.sd
6 de Agosto de 1961. data a
partir
da qual tem di r er co aos vencimentos
do novo
posto.
(por de pacho de 17 de Agosto de 1961)
Furriel
2° mec viat.
leg rt
e e pcciais,
o I cabo
Joaquim Tomás. do regimento de cavalaria
n? 7, contan
do a antiguidade
desde
9 d Julho de 1961. data a
partir
da qual tem di.r-e ito aos vencimentos
do novo
po to.
(Por despacho de '22 de Agos to de 1961)

Batalhão

independente

de infantari~

nO 19

2° sargent;o músj.co executante
no in trument.o
Clavicorne
o fur r-i el Manuel Albi no ( , i 1va Martins,
COIl tando
a
antiguidade
desde 31 de Julho de 1961. data a P rtir
d qual tem di ei to aos venci m ritos do novo posto.
(Por despacho de 17 de Agosto de 1961)
furriel
músico
xecut nt
n
n trumento
Contr baixo
Si h , o l° calo Jos' Ante o Cavela Qo i to do r m n
to de infant ara a n 1. c
anta.gui.d d de d 11
de .Julho de 1961. data a partir
(a qual tem di r
aos vencimento
do novo posto.
(po, despacho de 17 de Ago s to de 196 t )

Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

.urriéis
2°s meco Vl.t. 1 g. e e p ciais.
os lOs cabos
Horácio Arnl.lcar dos Santo
Pereira
do r gim nto de
artilharia
pesada n? 1 e Vanzet
Tomás arai ..a, con
tando a ant i gu idad de e 27 de Junho de 1961. d ta a
partir
da qual t m d i r 1 to {I0o v Ilcimentos
do n~vo
posto. Destinam s no en t.ro de instrução
de
r lÇO
de material.
(por despriclv» de 21 de Agnsto de 196t)

Furr iel de artilharia,
o I? caro João Monteiro Meira
n
g upa de arti lhari à contra li ronave ~ r" 2 con t andc :l
antiguidade de de 5 de Ago~to de 1961, d~ta d part'r
da qu
tem direito
aos vene' entos do no\~ p
VeI'Ce p lu ver!
Pessoal de nomeação vitalícia
11 1'1
dos quadros.".
(po despacho de 23 de Agosto de 191)1)

Regimento

de

artilharia

I igeirJ

nO 1

Furriel de artilharia,
o l° cabo António de Alme i
contando a
tiguidade desde 30 de Julho rle 19
a part'r
qual tem direito ac~ ~encimFntos
posto. \E e pela verLa "Pessoal de nomeação VLt
além dos quadros" •
(po despacho de 23 d Aros to de 1961)

Regiw.ento de ar Ilharia
•

I igelr~

b
.q

nO 2

Furriel de artilhana.
o 1) cabo l'ernand( H nr-i ou
contando a antiguidade desde 24 de ,Vla10 dE' 196
a partir
da qual tem di re ito ao... ven c ment.os
novo
posto. Vence pela verba P ssoal de nomeação v i t a lci I
além dos quadros .
(Despacho de Sua Exa. o Subset ,.etário
do Estado do F ..e
ct to de 24 de Julho de 1961.)

Regimento

de artilharia

antiaérea

fixa

Furriel 20 meco pr -di tor e centrais de tiro, o lOcal
Norber-to Martins dos Santos, do regjmento de ar alhai i
de costa. contar Jo a antiguidade desde 6 de Agos O
1961. data a par ...r da qual tem direito aos venci iento
do novo posto.
(Po r desuacho de 17 de Agos to de 196 t
J'

Regimento

de artilharia

pesada nO 1

Sargento ajudante chefe. de meco automobilistas
o 1" .a
gento José Lopes Estrela de Oliveira. contando a anti
guidade desde 8 de Jul ho de 1961. data a par t r r da
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. Desti
na se ao cent.ro de rns t.ruçâo de serviço de mat.em 1.

Regimento
llrriel

de cavalaria,

de ~rtilharia

pesada nO 2

o 10 cabo I Ii di o Ferrei r-a de Faria
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cantan~o a antiguldade d ~ 3D de Junho de 1961. d~ a
a partir da qual tem dir a to ao. vencir-entos do novo
posto, Vence pela verba 'Pessoal de n _ eação V1 talíc.ia
além dos quadros'. Destina se ao centro de instrução
de serviço de material.
(Por despacho

de

23 de Agosto

de 19fj1)

Furriel de ar t.i Ihara a, o 10 cabo Manuel Francisco
Rodrigues. contando a antiguidade desde 5 de
de 1961. data a partlr da qual tem direito aos
mentoà do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
meação vi tal :ícia além dos quadros".
(Por despacho de 2'1 de Agosto de 1961)

Regimento

Mourão
Agosto
vencide no-

de arti Iharia de costa

Furriel de artilharia. o l° cabo ~amantino da Pur
ca
ção Silvestre. do regimento de artilharia pesada nO 1
contando a antiguidade desde ]) de Julho de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
postó. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vital:ícia
além dos quadros".
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)

8attr,a de Artilharia

de Guarnição

nO 1

Fur-r ie].• artilhari a, o 1° cabo Higido Ildefonso Batista Bonito, contando a antiguidade desde 5 de Agosto de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

Sargento ajudante chefe de meco automobilistas, o l° sargento José Rodrigues Pena. da companhia divisionária
de manutenção de material contando a antiguidade desde
8 de Julho de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(po r despacho

de

'21 de Agosto

de

1961)

Furriel de cavalaria. o l° cabo "'anuel da Conceição Simões, contando a anr.igui dade desde :1) de Junho de lQ61
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do

3a.
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novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vita
lícia além dos quadros".
(po r despacho de !??de gos to de 1961)

- Regim nto de I anc i ros nO
Furriel 2° meco viat. lago e especiais. o l° cabo José
Vila Mendes de Paula, do regimento de cavalaria nO 8
contando a antlguidade desde 8 de Julho de 1961, dat~
a partir da qual tem direito aos vehcimentos do novo
posto. (por despacho de 22 de Agosto de 1961)

Regímento

de cavalaria

nO 3

20 sargento 20 artífice serralheiro, o furriel António
Nazaré Rodrigues, contando a antiguidade desde 13 de
Julho de 1961. dat a partir da qual tem direito a03
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 12 de Agosto de 1961)

Regimento

de cavalaria

n° 6

Furriel 20 meco radiomontador. o 1° cabo Custódio dos
Santos Stmões. do regimento de infantaria nO 15. con
tando a antiguidade desde 6 de Agosto de 1961, data a
partir da qual tem 41 !ito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 17 de Agosto de 1961)

Reglnento

de cavalaria

nO 7

Furriel 20 meco el.. r.tricista. o 10 cabo João 1 .o rberto da
Ponte Rodrigues. Jo regimento de lanceiros nO 2. con
tando a antigui de desde 6 de Agosto de 1961, data a
partir da qual em direito aos vencimentos do novo
posto.
(por despacho de !?2de Agosto de 1961)
Furriel 20 mec~ visto lago e especiais. o l° cabo José
Maria Pinto, contando a antiguidade de~de 8 de Jul~o
de 1961. data a partir da qual tem direlto aos V{nCl
mentos do novo posto.

Regimento

de cavalaria

n° R

Sargento njudant chef de mec automoblli5tas o v sar
gento António unes Trinda~e. contando a antiguidade
desde 8 d Julho d 1961 data a parti r da qual tem
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direito aos vencimentos dO.novo posto.
-(Por despacho de 21 de Agosto de 1.961)

Engenhar ia
Escola Prática

de Engenharia

Sargento ajudante chefe de meco aut~obilistas.
o la sar
gento Henrique Ferreira Barbosa. contando a ant.igui.dade desde 8 de Julho de 1961. data _a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 21 de Agosto de 1961)
Furriel de engenharia sapador. o la cabo Rui Ramalho da
Costa. contando a antiguidade desde 16 de Junho de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros' .
(por despacho de 23 de Ago,sto de 1961)
Furriéis de engenharia sapadores, os las cabos Mário Ro
sa Rebelo, Mário Gonçalves Capela. e o soldado Joaquim
da Costa e Si Iva, da 5a Companhia do Bat. na -2 da Gu
arda Fiscal. contando a antiguidade desde 28 de Junho
de 1961. data a partir da qual têm direito aos venci
mentos do novo posto. Vencem pela~verba 'Pessoal de
nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)

Escola Prática

de Engenhal ia (Bat

de Transm.

3)

Furriel de engenharia-transmissões.
o 10 cabo José Frei
re Nabo Carvalho. do Batalhão de Telegrafistas.
con
tando a antiguidade desde 28 de Junho de 1961. data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do nova
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação V1talícia
além dos quadros".
(por despacho de 8 de Agosto de 1961)

Regimento

de engenharia

nO 1

Furriel 20 meco viat. lago e especiais. o 10 cabo Orlan
do Venflncio Nunes. do regimento de artilharia pesada
na 1, contando a antiguidade desde 27 de Junho de 1961
data a partir da qual tem direi to aos vencimentol'l do
novo posto. (por despacho de 24 de Agosto de 1961)

3a. Série
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Escot8

'ilitar Electromecânica

Furriéis 2°s meco electricistas,
os lOs cabos Alvaro
~.ra.zinhaMac,h~do da Escola .Prática. de Administração
Mi lit.ar, AntóIl.1OManuel Nascimento Slmões, do reglIDento de artilharia de costa, contando a antiguidade des
de 6 de Agosto de 1961. data a partir da qual têm di
reito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 17 de Agosto de 1961)

Batalhão

de Telegrafistas

Furriel de engenharia transmissões.
o l° cabo Manuel
Aleixo Vargas. contando a antiguidade desde 28 de Ju
nho de 1961. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pes oal
de nomeação vital 'eia além dos quadros". .
(por despacho de 22 de Agosto de 1961)

Grupo de companhias

trem auto

Sargento ajudante chefe de meco automobilistas, o 1° sar
gento José Alpalhão do regimento de engenharia n? 1contando a antiguidade desde 8 de Julho de 1961. data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 21 de Agosto de 1961)

10 sargento meco viat. lago e especiais. o 2° sargento J .
sé Douglas Henrique de Oliveira e Silva. contando a
antiguidade desde 28 de Junho de 1961. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do no~o posto.

Batalhão

de Sapadores

de Caminho de Ferro

2°s sargentos ferroviários. os furriéis Charter Augusto
Ferreira. Fortunato da Cruz. Amaro Hermenegildo Par rei
ra. contan~o a antiguidade desde 30 de Junho de 1961,
data a partir da qual têm direito aos vencimentos do
novo posto. (Por despacho de 18 de Agosto de 1961)

Orgãos de execução

de servIços

Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de instrução

e outros elementos

718
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Instrução

de Operações

Especiais

Furriel do serviço de saúde, o 1° cabo Salvador Rodrigues
do 1° grupo de companhias de saúde, contando a antiguidade desde 20 de Juaho de 1961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além .dos quadros' .
(Por despacho de 22 de Agosto de 1961)

Campo de Instrução

Mil itar de Santa Margarida

2° sargento ferrador, o furriel António Dom1ngos. contando a antiguIdade desde 31 de Julho de 1961. data a
partIr da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 11 de AgOsto de 1961)

Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Mi Iitar Principal

Furriel do serviço de saúde, o l° cabo António Belo Sal
vado do l° grupo de companhias de saúde. contando a
antiguidade desde 30 de Junho de 1961. data a partir
da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos Quadros ".
(Despacho de Sua Exa. o Subsecretárto
de Estado do Expr
cito de 24 de Julho de 1961)

Diversos
Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

l° sargento l° meco viat. lag. e especiais. o 2° sargen
to. José Antú ..cs Luis, contando a antiguidade desde 28
de Junho de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
Furriel 2° meco viat. lago e especiais, o l° cabo José
Rodrigues de Faria. do regimento de cavalaria nO 6,
contando a antiguidade desde 28 de Junho de 1961. data
a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 23 de Agosto de 1961)
Furriel 2° meco armas pesadas. o lO cabo António Franr.i<;
co Rendeiro. do regimento de artilhana
ligeira nO 3,

3a. Série
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contando a antiguidade desde 15 de .Iunho de 1961 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos d~ novo
po~to. (por despacho de 8 de Agosto de 1961)
Furriel 2° meco electricista, o l° cabo David Ribeiro da
Silva, do regimento de infantaria nO 8, contando a antiguidade desde 6 de Agosto de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 17 de Agosto de 1961)
Furriéis 20s meco viat. lago e especiais, os lOs cabos
Manuel Mendes Proença do regimento de cavalaria nO 8,
e Vladimiro António Carujo Fernandes, do regimento de
artilharia pesada nO 1, contando a antiguidade desde 8
de Julho de 1961. data a partir da qual têm direito
aos vencimentos do novo posto.
(por desp cho de 22 de Agostd de 1961)

Depósito

Geral de Material

v.et!lrinário

Furriel ferrador. o 1° cabo José Rena.ente Lino Pouca
Pena, do l° grupo de companhias de administração militar. contando a antiguidade desde 26 de Julho de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 23 de Agosto de 1961)

No Ultramar
3a Região Mil itar
2° sargento músico executante no instrumento "saxofone"
o furriel João Carlos Rodrigues Alves, contando a antiguidade desde 30 de Abril de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto .
. (por despacho de 18 de Agosto de 1961)

4a Região Militar
1° sargento músico executante no instrumento "Bombardino"
o ?O sargento Adriano ~as Gonçalves, contan?o a anti8U1dade desde 1 de Maio de 1961, data a part~r da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de Z2 de Agosto de 1961)
FUdrie1 corneteiro, o furriel graduado Joaquim Au~sto
as Neves, contando a antiguidade desde 21 de Abr~l de

aa. Série
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1961, data a partir da ~lal tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 18 de Agosto de 1961)

Supranumerários
Infantaria
Regimento

de infantaria

nO 2

l° sargento do Q.A.E., o 2° sargento Evaristo Peres de
Campos, contando a antiguidade desde 11 de Julho de
1961. data a partir da ~a1 tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de 11 de Agosto de 1961)

Artilharia
Regimento

de artilharia

antiaérea

fixa

Furriel de artilharia, o 1° cabo Cristovão Valente Vieira
contando a antiguidade desde 30 de Julho de 1961 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 23 de Agosto de 1961)
Furriel de artilharia. o 1~ cabo João Alves Vieira, con
tando a antiguidade desde 5 de Agosto de 1961, data a
partir da qual tem dlreito aos vencimentos do novo pos
to.
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)

Cavalaria
Grupo Divisionário

de Carros

de Combate

Furriel 2° meco viat. lago e especiais, o 1° cabo Manuel
de Matos Vestia Damázio, contando a antiguidade desde
27 de J~ho de 1961. data a partir da ~al tem direito
aos venCImentos do novo posto.
(po r de spacho de 23 de Agos to de 19f11)

No Ultramar
3a Região

Mil itar

1° sargenüD de engenh~ria o 2~ sa~gento Ant~lio Ferreira
Moedas, contando a anti~lidade desde 28 de Junho de

aa.

Série

ORDEt,' DO EXERCITO N°.

24

721

********************************************************
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 4 de Agosto de 1961)
Furriel do serviço de saúde, o l° cabo Afonso Mendes da
Silva Cruz, contando a antiguidade desde 10 de Junho
de 1961, data a partir da qu&l tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 18 de Agosto de 1961)
4a Região

Mil itar

Furriéis de artilharia. os lOs cabos Manuel Carlos Mé
rhreitinho, e António José Murcho Bernardo, contando
a antiguidade desde 5 de Agosto de 1961. data a partir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(por despac~o de 24 de Agosto de 1961)
Furriel de artilharia, o l° cabo Bernardino José Coelho
Constancio contando a antiguidade desde 30 de Julho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de '23 de Agosto de 1961)
Furriel do serviço de saúde. o l° cabo Líbório da Pieda
de Júlio, contando a antiguidade desde 10 de Junho de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. (Por despacho de 22 de Agosto de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriel de artilharia. o furriel graduado Júlio Merrei
ros, contando a antiguidade desde 5 de Agosto de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 23 de Agosto de 1961)
Comando .Territorial

Independente

de Timor

Furriel de cavalaria, o l0 cabo Manuel Rodrigues Trindade. contando a antiguidade desde 3 de Junh~ de 1961.
data a partir da qual tem direito aos vencImentos do
novo posto. (po despacho de 4 de Agosto de 1961)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

Furriel de artilharia, o l0 cabo António Pereira Caetano
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contando a antiguidade desde 5 de Agosto de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Por despacho de 23 de Agosto de 1961)
Furriel de artilharia, o 1° cabo Reinaldo Lopes Sequeira
da Costa, contando a antiguidade desde 30 de Julho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
.
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)

v - COlOCAÇOES E TRANSFERENCIAS
SAIGNI03 m ÇlJAIro PEEl#NENIE
Armas e Serviços
Direcções e Chefias dos Serviços e outros órgãos
Na Dependencia do Ajudante General
Direcção do Serviço Pessoal
1° sargento de infantaria, Olegário José Carretas. da
4a Região Militar, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 29 de .Julho de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 18 de Agosto de 1961)

Quartéis Generais
Quartel General do Comando Territorial
dos Açores

Independente

2° sargento de engenharia transmissões com a especialidade de operador cripto, José Eduardo Martins Rodrigues.
do Batalhão de telegrafistas.
(por despacho de 23 de Agosto de 196t)

Escolas Práticas das Armas e Serviços. centros
de instrução e Unidades
Infantaria
Regimento de infantaria nO 3

3a.
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Furriel de infantana.
José António Cavaco do
Tern torial Independen te do Estado da India,
~er cons1derado ne ta Sltuaçio desde 24 de
1961. Vence pe l a verba dos 'Qradros aprovados
(Pur despacho de '21 de Agosto de 1961)

Regimento

de

infantaria

Comande
devendo
Maio de
por te ,\

nO 6

2° sargento mD_sico de 2a classe executante no nnstI1llTlen
to de 'trombone' Alberto de Almeida. da 4a Região ~~i
litar, devendo ser considerado nesta situação de
29 de Julho de 1961. Passa a vencer pela verba "Pe.;
al de nomeação vi talícia além dos quadros".
(Por despacho

de

22 de Agosto

de 1961)

20 sarBento do serviço de saúde, Guilhermino Menezes, do
20 grupo de companhias de saúde, por pedir.
(por desp acbo de

11 de Agosto

de 1961)

20 sargento de infantaria, José Lopes de Azevedo, da 4a
Região Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 29 de Junho de 1961. Vence pela verba "Pessoal
dos quadros aprovados por Lei.".
(por

despacho

Regimento

de

17 de Agosto

de infantaria

de 1961)

nO 12

l° sargento de infantaria, António Henriques de Carvalho
do Gomando Territorial Independente da Guiné, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Agosto de
1961. Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovados
por Lei".
(por despacho de 14 de Agosto de 1.961)

Regimento

de infantaria

nO 13

2° sargento de cavalaria Balduino Bragança, da 4a Região
Militar passando a ser considerado nesta situação desde 29 de Julho de 1961 data em que embarcou de regresso li Metrópole. Passa a vencer pela verba "Pessoal de
naneação vitalícia além dos quadros".
(por despacho

Regimento
Sa~~nto
JO,

de

22 de Agosto

de infantaria

de 1861)

nO 16

ajudante s~b-chefe de banda, João .de Oliveira
do batalhão 1ndependente de 1nfantar1a.no 18.
(por

despacho

de

22 de Agosto

de 1961)
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Batalhão

Independente

de Infantaria

nO lR

Sargento ajudante sub chefe de banda, Luis Barr-inhas do
Batalhão Independeate de infantaria
n? 19.
(por despacho de 22 de Agosto de 1961)

Batalhão

Independente

de Infantaria

Sargento ajudante sub-chefe de banda Sílvio
do regimento de infantaria n? 16.
(por

despacho

de

22 de Agosto

nO 19
Lindo Pleno

de 1961)

Artilharia
Bataria
2° sargento
do da 4a
situação
"Pessoal

de Arti Iharia

de Guarnição

n° 2

de artilharia
José Gomesda Sllva, do ComanRegião Militar, devendo ser considerado nesta
desde 29 de Julho de 1961. Vence pela verba
de nomeação vi t.al.i cia além dos Quadros".

Cavalaria
Regi~ento

de cav~laria

nO 3

1° sargento de cavalaria
llenr i que Andrude, da ,ta Pegi âo
Militar.
devendo ser considerado nesta situação desde
29 de Julho de 1961. data em que embarcou de regresso
à Metrópole. Passa a venr.er pela verba 'Pessoal ele no
meação vitalícia
além dos quadros .
(por despacho de 22 de Ag~sto de 1961)

Engenhari~
Fscola

t.lilit<lr Electromecânica

10 sargento do Q~A. E. António Nunes dos Santos. da 4a .
.. . ~gião MiHtar. devendo ser considerado nesta situação
.. desde 29 de Julho de 1961, data em que embarcou de re
gresso à Metrópole. Passa a vencer pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia
além dos quadros
(Por despacho de, 22 de Agosto de 19(1)

1 ° sargento
Ribeiro.

10 meco 1';,(1': omonr.ador HCI cul ano dos Anj os
do [)epÓSl~,I.G~r'll 'I<: !llfltp.T'i.FJl n~~
Trhrl~1I111.·1~i)I'!~.

(por

J

despacho

de

21 de Agosto

dp. 191>J.)

firgãos de execução

de serviços

Estabel ec imentos

M iI itares

Estabelecimentos

de Instrução

Centro

de Instrução

de Artilharia

e outros

antiaérea

elementos

e de costa

2° sargento do Q.A.E.. Filipe Augusto Ceias, da Escola
Mili tar El ect romecârrica
(Por despacho de 2'2 de Agosto de 1961)

niversos
~eral rte t1ateriíll de 'l ransnl ssães

Dc~ósito

2° sargento meco radiomontador Fernando Gomes da Palma
da Escola Militar Electromecftnica.
(por despacho de 21 de Agosto de 1961)

Sup ranumerár

ios

hrtilharia
Escola

Prática

de Artilharia

20 sargento 8elclrior João G:mçaIves. do regimento de ar
ti 11181 i a ligeira n? 3. e os fur r i.é i s José Carrei ra dos
San tos. Virgílio Baltazar do Nascimento Cardoso. Jos'
da Conceição Martins, todos do regimento de ar t i l har i
li .ira n? 4. Manuel Lobo de O'lrvalho, do regimento de
ar t.i lharia antiaérea fixa. por t.eren. embarcado para a
3a Hegião Militar,
onde vão servi, por imposição em
reforço a guamição normal, devendo ser considerados
nes ta si tuação desde 3 de Junho de 1q 1(Por

despacho

Grupo de Artilharia

de 19 de Agostn

Contra

de 1961)

Aeronaves

nO 2

2° sargento de artilharia
António Jorge Loureiro natista
d~ centro de instrução condução auto n? 2. e os furr iéIS, Pedro José Andrade Oliveira da comissão liqtaida
tária do regimento de artilharia
nO 6, AntónIO Podri
gue5 Saraiva,
do colégio militar.
António Clemente
Júnior do r.egimento de ar-til l.ar i a ant.i aé rea fixa. por
terC;fiJembarcado para {J ComandoTerr; t.or i al Independen

3a Série
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te da Guiné. onde vão
rvi r por W;posição em reforço
h guarnição normal , devend ser' considerados nes ta si
tuação desde 30 d Julho de 1961.
(Por despacho de 21 de Agosto de 19fi1 J

Regimento

de a tilharia

pesada n° 2

2°5 sargentos de art.iIhar-ie, José Ribeiro Lei te. do reg
mento de artilharia ligeira nO 1, António Manuel 00
Nascimento Figueiredo, do centro de instrução de arti
lhana antiaérea e costa, José Cristiano Leal Iu ar t.e,
do grupo de artilharia contra aeronaves nO 2. e os furriéis Domngos Cordeiro do regimento de artilharia ligeira nO 1, Saul Brnesto de Jesus Silva. da Escola
Prática de Artilharia, por terem embarcado para o Co
mando Territorial Independente do Estado da India, onde vão servir por imposição em reforço à guarnição
normal, devendo ser consideradQSnesta situação desde
5 de Agosto de 1961(por despacho de 19 de Agosto de 1961)
2° sargento de artilharia Manuel Maria da Silva, e os
fllrriéis Joaquim Duarte de Jesus, José Costa Reia Gar
cia todos da Escola Prática de Artilharia, Estevão
Joaquim da Silva do regimento de artilharia antiaérea
fixa, Angelo dos Santos Galrinho, do batalhão de caçadores nO 6, por terem embarcado para o Comando Territorial Independente da Guiné, onde vão servir por imposição em reforço à guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação desde 10 de Agosto de 1961.
(por despacho de 21 de Agosto de 1961)

Serviço de Saúde
1° Grupo de companhias

de saúde

2°s sargentos do serviço de saúde, Bonifácio ~as Correia Ferro, Jacinto Maria das Neves, ambos do Hospital
Militar Principal, e o furriel António Carrilho Francisquinho do Hospital Militar Regional nO 4, por terem
embarcado para o Comando Territorial Independente da
Gliné, onde vão servir por imposição em reforço à guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação
desde 19 de Julho
1961.
(por despacho de 19 de Agosto de 1961)

ne
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2°s sargentos Francisco Coelho Alves Vinhinha do hospital militar principal, Manuel Joaquim Alferes, do hospital militar regional nO 4, por terem embarcado para
a 3a Região Militar, onde vão servir por imposiçã er..
reforço à guarnição normal, devendo ser considerados
nesta situação desde 15 de Junho de 1961.
.
(por despacho de 19 de Agosto de 1961)

Diversos
Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2° sargento do serviço de saúde, Manuel da CUnha Alves
do hospital militar principal.
(por despacho de 14 de Agosto de 1961)

No Ultramar
3a Região Militar
2° sargento.do Q.A.E •• António de Paiva, do Quartel Gene
ral da 2a Região Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 20 de Março de 1961, por ter sido nomea·
do para servir por imposição em reforço ~ guarni~ão
normal. (por despacho de 17 de Agosto de 1961)
Furriel 2° meco radiomontador, João Alves da Silva. da
Escola Militar Electromecftnica, devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Julho de 1961, por ter si~0
nomeado para servir por imposição em reforço h guarn1
ção normal.
(por despacho de,21 de Agosto de 1961)
2° sargento de engenharia transmissões, Joaquim Dias
Valente da Escola Prática de Engenharia. por ter embar
cado para o Ultramar onde vai servir por voluntariado
em reforço à guarnição normal, devendo s~r considerado
nesta situação desde 25 de Abril de 1961
2°s sargentos de artilharia Mário Luis dos Santos, do
regimento de artilharia de costa, Diamantino Duarte do
Colégio Militar, por terem embarcado para o Ultramar,
onde vão servir por voluntariado em reforço à guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação
desde 9 de Agosto de 1961)
.
(por despacho de 19 de Agosto de 1961)

Comando

Territorial

Independente

da Guiné

728.
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2° sargento do Q.A.E., António Rodrigues r~nçalvesr da
Direcção do Serviço de Material. devendo ser considera
do nesta situação desde t6 de Fevereiro de 1961, por
ter sido nomeado para servir por voluntariado em refor
ço à guarnição normal.
(por despacho de 10 de Janeiro de 1961)
Comando Territorial

Independente

de S. Tomé e Principe

2° sargento de infantaria. António Inácio da direcção do
serviço de material, por ter embarcado para o ultramar
onde vai servir em comissão militar por imposição, em
reforço à guarnição nOlmal, devendo ser considerado
nesta situação desde 26 de Julho de 1961.
(por despacho de 19 de Agosto de 1961)
2° sargento de engenharia transmissões, António Sanches
Vinagre. do quartel general da la Região Militar. por
ter embarcado para o Ultramar. onde vai servir por vo
luntariado em reforço a guarnição normal. devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Julho de 1961.
VI - CONCURSOS, CURSOS E ESTAGIOS
A) - Concursos
- lista

geral

de classificação

rte aprovados

Publica se a lista geral de classificação obtida pelos
candidatos aprovados no concurso ordinário para o pos
to de furriel do quadro pe rmanen te , da arma de engenha
ria
ramo rodoviário.
aberto em 15 de Dezembro de
1960 e encerrado em 31 de Julho de 1961
Classifi.
Ordem
1
2
3

4
5
6

Unidades

Postos

Nomes

Valores

CoI Militar Fur.Grad. Francisco Â8gusto Silva
G.C.T.A.
Alfredo Anjo~ Correia
4a. R.M
Marcos Joaquim Pareei
1° Cabo
ra Pinguincha
<,
G.C.T A
Mário 4a Silva Fortuna
4a R.M.
AlIt,'\lC;; to Bravo Fer-reira
da Mata
G.C.T.A.
Manuel
Landeiro Esteves
"
,i

12.1
11.1
11.1
10.9

h

i,

10 8
10.4

3a.

~nrie
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B) - Cu rsos
- ~omeação

de Pessoal

Foram nomeados para frequentar o curso básico de Polícia
Militar, que teve início em 17 de Julho de 1961, no
regimento de lanceiros nO 2. onde foram mandados apresentar os seguintes militares
Manuel Silvares Jerónimo
G.A.C.A. 2 I°Cabo Arta.
Joaquim de Sousa Pires
R.A.L. 4
Joaqulm José da Silva Raimundo
E.P.A.
João Sofio Alexandrino
R.A.L. 3
Albino Martins Cordeiro
R.A,P. 3
João
Pedro Ruas Marrafa
"
R.A L. 4
Francisco
António Ferra Silveir.inha
R.A.L. 1
"
ti
Armando
Pereira
Bordonho
R.A.L 1
"
..
Jeremias
da
Conceição
Burrinha
a.c
Cava.
3
José
Gomes
Miranda
R.L.
2
José Joaquim Clemente de Ol i vei ra
R.L.
1
Angelo Pereira das Candeias
E·p.C.
António Mariano Gil Bernardino
R.L.
1
"
Joaquim
António Encarnação Valentim
R.c.
5
Domingos
da Paz Carvalho
E.P.c.
"
Lúcio paulino Amiguinho
R.L. 2
R.C.
- José Ramos
8
António Joaquim Caldeira Boné
R.L. 1
Angelo Luis de Almeida
.
R.C. 8
Joaquim Gonç al ves Lopes Mon teu
E.P.C.
"
h

..

..
li

li

..

..

2 - Avel bamento

,

Fr equentaram com aproveitamento e
que lhes vão indicadas o curso
que funcionou na Escol a Mili tar
de Outubro d 1960 a 5 de Agosto
lOs. cabos

~
com as c 1aSSl. filcaçOes
de 2° me!'. de radar.
Electromecânj ca. de 3
de 1961. os seguinte!>

R.A.A F
José C5ndido Custódio Pereira
G.A.C A:3 Anatólio Batista Marreiros
R A.C.
José Semedo steves
G A·C A.2 José de Jesus Carlos Barata
R.A.c
Virgllio nodrirrues Fernandes
G.A.C.A.2 Miguel Viegas Afonso
R.A.A.r.
Artur dos antos Carvalho
R.A.C.
Jo!':éPadesca Pinheiro de Oliveira

15.4
14,7
14,6

14,3
14.2
13.3
13.2 (Maior
13.2 Soma)
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R.A.A.F. - João Luis Filipe Chaveiro Brunheira
R.A.C.
Leandro António Glórias Leitão

12,9
12,7

A estes lOs cabos deve ser averbado aquele curso.
C) : _ Estágios
1 _ Averbamento
Frequentaram com aproveitamento o estágio de guerra subversiva que funcionou no' centro de instrução de operações especiais, de 10 de Julho de 1961 a 22 de Julho
de 1961,.05 seguintes sargentos.
Unidade
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
H.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.
R.I.

Nome

Posto
2
3
1

4
11
10
15
12
12
15
12
2
15
11

14
10
3
11
7
10

- António Joaquim Moreno
António da Silva Faria
2°Sarg. - Manuel Joaquim Alho
Fur.Milo- Joaquim Conceição Nobre
._ Victor José da Silva Ratinho
Amílcar Simões Castelo Branco
António Clérigo da Silva
"
Carlos Alfredo da Fonseca Noronha
"
João Simões Matias ..
"
Gil Rui Ribeiro
"
António Alberto Moreira Lousado
"
Artur
Augusto Mourão da Silva Lagarto
"
Luis Filipe Amtliro Sousa Virgolino
"
- Manuel José Parreira
"
_ José Rodrigues Dias
"
- Rui Bernardino Gonçalves de Barros
"
- Abel Reis Bonfim Ribeiro
"
_ José Pedro de Menezes Coelho Serra
_ Herculano Oliveira Nascimento
"
_ Manuel Lopes Lobo
"
PSarg.

"

"

..
ii

ii

A estes sargentos deve ser averbado aquele estágio, não
devendo ser averbada a especialidade.

Vii ~ OECl~RAÇOES
1 ~ Aauracio de tra~st~téae~a

Sér i e

aa,
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Declara se nula e de nenhum efeito a colocação do 2" ~ar
gento do Q.A.E •. Emídio Amaral do Quartel General de
la. Região Militar para o Distrito de Recrutamen o e
Mobilização nO 12, conforme constava na O.E. nO 22 3a.
Série de 10 de Agosto de 1961, pág. 664.

2 - Desist@ncia
Declara se que desistiu da frequência do curso de 2°.
meco viat. rodas. aberto pela circular urgen~e nO
16.843 po 7/2 2/2 da Rep. de Sarg. e Praças de 29 de
Maio de 1961, que se encontra a funcionar no centro de
instrução de serviço de material, desde 20 de Ju~ho de
1961, o l0 cabo ajo meco viat rodas. Francisco Sousa
Medeiros de Bessa, do regimento de engenharia nO 2.
3 -

Preterições

Dec l.ar-a se que o L? cabo aj . de. meco viat.,
lag
e espe
ca aas, José Rafael Matos Madel.ra, do r-egament.o de CAva

1aria nO 8. se encontra preterido na promoção ao posco
imediato. desde 8 de Julho de 1961, nos termos do artO.
755° do R.P.P.I.E .•
(Por despacho de 21 de Agosto de 1961)
Declara-se que se encontra preterido na promoção ao posto imediato desde 11 de Julho de 1961, o 1° cabo mUsi
co aprovado para furriel no instrumento "Contrabaixo
Mib" Armando José Cachucho pires Reigota, do regimen
to de infantaria nO 15. '
(por despacho de 18 de Agosto de 1961)
I

4 - Rectificações
Declara se que se chama José Francisco Viegas Marreiros
e não José Francisco Viegas Maneiras, o furriel da Es
cola Prática de Infantaria, referido na O.E. nO 21 3a.
Série de 30 de Julho de 1961. págs. 610 e .626.
(por despacho de 24 de Agosto de 1961)
Declara-se que os sargentos abaixo mencionados, referidos
na O.E. nO 13 3a Série.de 10 de Março de 1961, pág. 275
embarcaram.para a 38 Região Militar em 21 de ,~ril de
1961. e não como consta na mesma O.E.
2° sargento Joaquim do Carmo Ascenção. e os fu:r~éis,Manuel Benavente
Neves, Octávio José Horta,e Anton~o P~edade Santos.
(Por despacho de 24 de Agosto de 1961)
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Declara
se (PC o l° snrrren to músico execut.ant.e no jnstru
mento "Pombardino
, .Ioacu im Manuel p, ti st a. ,10 regimen
to de m Iu- tari a nv 1 urrxnovi do ao actual
posto pela
0.1, n> 1:3
38 Sél"(~ IláF. 279 de 10 de ~~aio de 1%1,
conta a an t.i.gu i c ade desde 1 de Fevereiro
de J961, e
não como conlta
na referida
O. E.
Passaram
a vencer pela verba "Pessoal
dos qua-lros aprova
dos por lei " os seguintes
lOs sargentos
de artilharia:
Manuel Martins
Tr abuco do R.A.P. n? 1 (C.I.S.M.)
Fernando Martins,
do rt A. L. nO 1
António Salsinha,
do R.A.L. n? 4
Henrique Rodrigues
Estronca,
do Presídio
Militar.
(por despacho de 18 de Agosto de 1961) ,
Declara-se
que o 2° sargento
2° artífice
de carpinteiro
Iv'anuel Eusébio Guerrcj ro , da cornpanh i a (li.vi s10nária
de
manutenção
de material.
promovido ao actual
posto pela
O.E. nO 13 3a Série de 10 ele Maio de'196(), pág. 4.03
eon ta a an t.i gui dade ,ksrle 29 de Ou Lnb ro ele .1957 e n50
desde 30 de .Iunho de 1959. como ise publicou na referi
da O.E. Ficl colocado
imediatrunente
a direita
d 2°.
sargento
'20 art.; f'i ce ele carp in t.e i 1'0, José da 'c("lIção
Jlatista
Fn·· tas. da ,1;'\ legi io Mi.1i tar
(Por despoch» de "1 d. Agosto rle 1% l )

Fo rnm nomeados para servi r no O
ndo Mi li tal' . rl Ango I a
e não em Moç emhi que, como foi publ icado I a O. L n? 21
3a Série de '30 de .Julho de 1%1. o 1" !.'urr nto O" in
fantaria
.lOno Bapt.i st,« -e rr iI'1 110 centro de operar1 es
especiais.

José

Sanches

do lut..alhão

de ~t'r;'1dor("

Io

l()

Declara
se que o Iur r ie l de ar t.i l.har.i 1 .Io aqu irn t o
Pires,
pertencia
ao regimento
de nr-t i l hur-in 11L i re
4 e não ao regimEnto de e rt i lhura a nO]
COliJO
por
so foi colocado
em O.E. nO ')
3n Urie
de 2ü dE"
de 1961. pág. 583.
(Por clespn.cho de 18 ele Agos lo de 1( Gt)

n
C)

Tem como unidade
mobi) i zUL10n o 10 grl pr) de ('ompanlt i.d'"
tle saúde, o l° sargEnto
.10'3'
Sirnííes
ue; C;anlos
B ra
sa de Rec]usfío do O'lVCl'lIO
~rlitar
(le LisLofl
(por despacho de 1i de Agosto de 19(1)
Declara
se quP. ~láJ'if) rio G~l, "mtiflhoc::,
é l',p'rid prndlld
do de cllvalari a e flUO?)
'urgt;nto
graduado corno foi pubh

•

c~do em O.~.nO ~9
3a Sér~e de 10 de Julho de 1961,
5S0. e que f'i ca sem e fe i to a sua co locac go no re
gunento de lanceiros nO 2. Fste mi1itur. nosStermos do
nO 6 da ci rcular .publicada na O. E. nO 3
la Série de
1951) pág. 154, dei xou fie ser graduado no posto de fUI'
riel desde 12 de Junho de 19'1. ~or te~ regressado do
Comando Terri toriaI Independente do Est ado da Indi a,
(por despacho de 17 de Agosto de 1961)
pag.

Declara se que o l° sargento José Joaquim Reis de Almeida
do regimento de cavalaria n? 6, nasceu a 22 de Julho de
1927. e não a 22 de Julho de 1922. como por lapso foi
indicado na lista de antiguidades dos lOs sargentos do
ex0Tcito. guarda nacional republicana e guarda fiscal
referido a 30 ~e Abril do corrente ano, publicado na
o.r. nO 19 3a Série cujo nO de ordem na referidd lista
é o 296
(Por de~pacho de 11 de Agnsto de 1961)
"e,'3L'narn
se ao centro de instrução de servi ço de mate ri.al
t
ajudant.es . chefes de m(' . <l' ,"n '!"Bt.O.
"iro Le idro . do regime 110 de infantcria
o Rorl!"
te!': da comp<:.nl ia
di vi s i'H.á ti c e
mnteri 1. p,(,o!l1ovidos
dr actual
posto p
~n ~ri ft.
v
20 de 00 to de 1961.
680 e r 'o como cons t,ana re f rida O. F.
I

- nefl)r'l1~s
sej c co,<;iderado< na i tuação de dp I i gados do s "
o. pre i a na par t fin 1 do o t
5° r'o decr eco
I CJ. n? ? lr),1 de 31 d f)tz bro de ] q37 desde a da '
que a (a i
• se indica. o 1° por tE at ingi do o l irm
t€' ele idad
e os restante por tpre' sido ju1gado'3 in
c t" zoo> de tojo o iervi ço Ij li tal'

Ir>

C'ntro OP Instrucãc de ~perações Especiais
2° sarg nto en f rrnei r o
15 de Agosto de 1961

~:i.l.I 1

l !enrique Hodrlg11cs.

desde

'atrlhão do c~nadores nn

trr e l d mfnntarí e . .lo',. de c;',ousa ferlk\mlts.
de Outubro
960

de.ide 11

í

2° sargento

CLi"1

do

nto
.A

I

E.

n

tllUlfPl

liaF!tr':

)0 ~

0[0 HO':leiro P<hlvldn.

cles~e 7 de

reverei ro d 1961.
Que r, pr I ti ['
S1tu 111-0 d

ao

1 tip ::; t 1,1'0 }lr6Xlmo
refOIT'lU fJL3S Jllo a ser

t

ansit.tlf"

para

a

pugo>; d .." suas
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pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conforme vem
publicado no ~ário do Governo na 198 - 2a. Série de
24 de Agosto de 1961, os militares a seguir mencio
nados, cuj a pensão anual a cada um se indica,
estando já deduzida do desconto a que se refere o artO
13°. do Decreto Lei na. 36.610, de 24 de Novembro de
1947, rectificado pelo artO 110. do Decreto-Lei na.
39.843, de 7 de Outubro de 1954

Di recção da Arma de Art i Ihar ia
2° Sarg.Q.A.E .. Francisco de Jesus

Direcção

1° Sarg.Q.A.E.

22.512$00

da Arma de Transmissões

Carlos de Almeida Roque

Quartel

General

do Governo,Militar
Lisboa

19.188$00

de

20 Sarg.Q.A.E. - José António Porto Nunes GoD
ça1ves

Regimento

de infantaria

10 Sarg. Artí. Ser. - João Joaquim ~niz

Regimento

de infantaria

21.948$00

nO 2
nO 3

19.812$00

10 Cabo, que foi na 13/58/EP do Depósito de Material de
Guerra do Estado da lndia, José Pereira da Gosta 9.54O®OD

Regimento

de infantaria

nO 6

10 Sargento - António Augusto Tábuas

Batalhão

de Caçadores

20 Sarg. Serra. - Ramiro Batista

Escola Prática

13,620$00

nO 6
17.448$00

de Infantaria

20 Sarg. Músico - António Vilas de Sousa

Regimento

de artilharia

I igeira nO t

10 Cabo na 290/61/Rd, Ade1ino Duarte Mourinho

Depósito

19.128$0)
4.404$00

Geral de Adidos

20 Sarg.Q.A.E. - Avelino José Pereira da Silva 20,256$00
Hosp ital Mi I itar Regional nO t
20 Sarg. Enfer. - Artur Barbosa
19.692$00
""
"
- Afonso Teixeira Gonçalves
18.000$00
Hospital Mi Iitar Regional nO 2
20 Sarg. Q.A.E. - Manuel Farinha de Oliveira
18.000$00

6 - Situação

de Sargento

Declara-se que o 2° sargento 20 meco viat. rodas, António
Joaquim Forte, do regimento de artilharia pesada na 2,
passou a prestar serviço no centro de instrução condu
ção auto n? 1.
(Por despacho de 28 de Julho de 1961)

7 - Vencimentos
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nec~a:a se que o sargento ajudante chefe de meco automo
b~l~s~as, ~aime Soares dos Santos Xavier, da companhia
d1v1s10nár1a de manutenção de material, passa a vencer
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos qua
dro s", (N° 1 do ar t? 3490 .do capo 90 do orçamento do
M. r..). (por despacho de 21 de Agosto de 19(1)
Oec~a:a se que o sargento ajudante chefe de meco automobili st.as João António Costa, do grupo divisionário de
carros de combate, passa a vencer pela verba dp "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros". (n? 1 do
artO 3420 do capo 90 do orçamento do II!. E. ).
(por despacho de 21 de Agosto de 1961)
VIII-

DETERMINAÇOES

Tempo de Permanência

nas Unidades

Que o despacho de 21 de Agosto de 1959, publicado na O E
nO 26 3a Série de 20 de Setembro de 1959, pág. 598, passa a ter a seguinte redacção "Qw os alunos do Insti
tuto Técnico Militar dos Pupilos do Fxército destinadus
ao serviço de material, após o seu ingresso no exéró f~O
sejam colocados em escolas técnicas, centros de instrução ou unidades da 3a ~visão onde devem permanecer pelo menos 15 meses, para que junto de oficiais se possí
vel engenheiros especializados e de outros meco da mesma especialidade, mas mais antigos, possam adquirir a
prática que lhes falta e completarem através dela a
boa preparação correspondente à teoria que adquiriram
no curso' .
(Por despacho de 9 de Agosto de 1961)
IX - OnlTUARIO
3 de Agosto, .20 sargento de cavalaria Manuel de Sousa da
Escola Prática de Cavalaria.
20 de.Abril, 20 sargento de infantar~a, Luis.Rodrigues
Far1as, do centro de instrução de 1nfantar1a de Boane.
(por despacho de 23 de Agosto de 1961)

3a. Série
ORDEM 00 EXERC I TO tio. 24
736
**************************.~.***** •••*.***********'*** .••

o

Ministro

do Exército,

Márl.O José Pereira
Bri gade i ro

~a

i

Está conforme,,

o

Ajudante-General,

sdvà

•

BIBLIOTEC
DO EXERCITO
(Antlil
If tICI" E. . E..)

-

~ J.134.
MINISTtRIO

Ordem

DO EXtRClTO

do Exército
10 de Setembro

Publ i ca-se

de 1961

ao Exérci to o seguinte:

..

I - PO RT AR I AS

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, louvar o soldado n? 299j60-C, Afonso Pereira de Barros, pertencente ~ 63a. companhia do regimento de infantaria nO 10, fazendo parte da 4a campa
nhia de caçadores especiais, adida ao regimento de in·
fantaria de Luanda, porque no passado dia 28 de Julho
durante a operação de reconhecimento armado que se te
alizou h mata de Catuta - Úcua - Angola, se evidenciou
com excepcionais qualidades de decisão e valentia, ao
cumprir a missão que recebera de ir recuperar uma arma
abandonada em terreno batido pelo inimigo, tentativa
essa que já nos custára algumas perdas e que não obs
tante saber quanto perigosa era a m1ssão
ão hesitou
em a tentar) cons guindo cumpri la com sucesso embora
tivesse saído ferido do cumprimento dum acto, que muitas vidas talvez veio a salvar de s us camaradas. o que
denotou ser um militar de grande mérito.
Lisboa
1 de Setembro de 1961, o Ministro do Exérci to,
Mário Si lva.
Manda o Governo da República Portuguesa. pelo Ministro
do Exército louvar o 10 cabo Artur José Curado Pratas
nO 135/960,' do batalhão de engenharia de Luanda, de
reforço ao S.C. 88. como único operador do tractor ~
s rviço junto das colunas que ocuparam Lucunga e Bemb
demonstrou o maior entusiasmo ffil todas as acções pelas
m sma lev das a efe i to rocedendo cNltínuamente, com
um esforço exempl r,
desobstrução da vias que con

3a Série
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duzem aquelas po~oações. sem qualquer descanso. dand0
provas da maior coragem. mesmo depois de ferjdo. esta
do em que continuou serenamente o seu trabalho, exposto
a í.nt.enscfogo dos terroristas, chamando para si a ad
miração de todos ps que presenciaram o seu denodo e
importante valor. Estes serviços devem ser considera
dos extraordinários. importantes e distinto~
Lisboa
1 de Setembro de 1961, o Ministro
do Exército
Márw

Si lva.

Manda o Governo da República Portuguesa. pelo Ministro
do Fxército, louvar o soldado nO 316/60 C, Ab11io Pereira Cardoso. pertencente a 63a. companhia do regi
mento de infantaria nO 10. fazendo parte da 4a. com
panhia de caçadores especiais adida ao regimento de
infantaria de Luanda, ":0 -que. no pas sado dia 28 de Julho durante a operação de reconhecimento armado que
se realizou a mata de Catuta
Ucua
Angola, se,evidenciou com qualidades excepcionais de valentIa deci
são e espírito de sacrifício, tendo feito todos os es
forços para neutralizar uma posição fortemente defen
dida pelo inimigo, embora sabendo que se encontrava
numa posição muito inferior, facto este que denotou
uma -forte vontade de bem cumprir. militar de muito mérito e um exemplo de verdadeiro soldado portugues ~ a
pontar.
Lisboa
1 de Setembro de 1961, o Ministro
dn Exército
Mário Silva

Manda o ('-,overno
da Repúbli ca Portuguesa
pelo Ministro
do Exército. louvar o l°. cabo nO 397/60 C António
Morais Saraiva Martins. perLencente a 63a companhia
do regimento de infantaria nO 10, fazendo parte da 4a.
companhia de caçadores especiais adida ao regimento
de infantaria de Luanda, porque no passado dia 28 de
Julho durante a operação de reconhecimento armado que
se realizou a mata de Catuta
Úcua
Angola, se evidenciou com qualidades excepcionais de valentia, decisão e espírito de sacrifício tendo feito odos os esforços. para neutral-izar uma po s'i
cão fortemente defen
dida pelo inimigo embora sabendo que se encont.rava em
posição mui to in ferior facto este que denotou uma for
te vontade de bem cumpr i r , militar de mui.to mérito e
um exemplo de verdale i.rosoHado por-tuguês a. apon t.arLisboa,
1 de Se t embro d« ~Qf)1 'I Mi_rl;'<;trn
dr) /!,',,';r-r;, ta
Mário Si l va.

:.,~,,..~§rie,
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Manda

o C~verno da República
P0rtuguesa
pelo Ministro
do Exército.
condecorar
com a medalha de mérito militar
de 4a classe.
por ser considerado
ao abrigo do artO ry6°
c<;>m.refel'encia ao arttgo
52° do regulamento da medalha
mIlItar,
de 28 de ~aio de 1946. o ~oldado nO 235/S8,
Manuel André Vicente.
do batalhão
de caçadores
(\.ITU<l
Norte.
Lisboa,
25 de Agosto de 1961 o Mimst1'O do Ex sr ci to
Mário Si lua.

Manda o Govern0 da República
Portuguesa,
pelo ~1inistro
do Fxército.
condecorar
com a medalha de mérito wili
taro da 4a classe,
por ser considerado
ao abrigo do
ar t= 260. com referencia
ao artigo
S"c do regulamento
da medalha mili taro
e 28 de Maio l'e 1946, o 1° cabo
82,'58. ~~anuel Pereira de Sousa, do hat.a lhão de caçado.
res de (\.Ianza Nor se ,
Lisboa
'J1j de Agosto
de 1961, o Mml s t ro do ExércL to,
MártO Scl.ua
Manda o Governo da [lepúbllca
Po r tuguena
pelo Minist ro
do Exército.
condecorar
com a meJalha de cobre. de a
lar militar.
com palma. nos ternos do artO 50° do re
guIamento de medalha militar
de 28 de Maio de 1946. (J
l0 cabo n? 788/60, do regil'1ento de infantaria
rIS,
José Ramos da Conceição Duarte, fazendo parte do Bata
lhão de infantaria
nO 96, por, no dia 10 de Junho de
1961. numa operação de combate na ,região de Úcu» "Pe
dra Verde.
ter mostrado ser possuIdor de alta e herol
ca compreensão da grandeza do dever mi~itar
e ter a~ido
apesar de bast.an te ferido.
com grave rlSCO da sua vi da
co~ excepcional
abnegação.
coragem e valentia.
cons~
gulndo sózinho suster e destroçar
um grupo de terrora s
tas e proteger
um seu companheiro.
que havi~ ~ido gravernente ferido.
em combate. até receber auxf l.i o do pessoal da sua unidade.
L:s?oa
25 de Agosto de 1961, o Ministro
do Exérci to
Marto "i lua.
Mand
do a 0, Go.verno da República
portuguesa,
pe 1o M'rm. st ro
1 Exérclto.
condecorar
com a medalha de cobre
de vamilitar.
com palma. nos termos do ar~o 50° do re
gu 1amento da medalha mi li t ar , de 28 de MaIO de 1946 o
dado indlgena
Joaquim
lascimento nO 44/60 do bata
di ao de caçadores
n? 3 de Anf.l0la porque
na tarde de
1a 29 d
.r
o
1
e Abril de 1961.
durante
um
recon h'eClmento, e-

0í
lh-
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fectuada na estrada Mucaba/31 de Janeiro, tendo a viatura em que seguia caido numa emboscada preparada por
terroristas que chegaram ao corpo a corpo, lutou bravamente até ser arrancado da viatura pelos bandoleiros
dos quais conseguiu desembaraçar-se, vino) a atingir a
povoação de Mucaba, depois de uma maré
de 3 quilómetros a corta mato, chegando ali pouco antes do l° ataque h povoação; durante os ataques, que se seguiram
na noite do mesmo dia e na madrugada de 30, manteve-se
sempre em activo combate, chegando num deles a subir
para o telhado da capela onde os defensores da povoa
ção se haviam concentrado, lançando da11, a peito des
coberto, sobre os assaltantes. as granadas que conseguira transportar, acção que muito contribuiu para repelir o assalto, dando em todos os actos, nobre exemplo de amor pátrio, rara abnegação, valentia e coragem.
pondo constantemente em risco a sua vida.
Lisboa, 25 de Agosto de 1961, o Mtnistro
cio Exército,
Máno Si Lva

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro
do Exército, condecorar com a medalha de mérito mili
tar de 4a classe, por serem considerados ao abrigo do
artO 26°., com referência ao artO 52° do regulamento
da Medalha Militar, de 28 de Maio de 1946, os lOs cabos
nO 84/58, António Ramos Pires, nO 238/58, António Antunes da Fonseca, e o soldado nO 271/61, António Lopes
Torres, todos do batalhão de caçadore de Quanza 'orte,
o l° cabo nO 397/60, António 10raL Sarai a Mar ins,
os soldados nO 316/60, Abílio Pereira Cardoso, nO 399
60, Afonso Pereira de Barros, todos da 638 C.C.E. do
regimento de infantaria nO 10. adido ao r g'mento d
infantaria de Luanda.
Lisboa, 25 de Ago to de 1961, o Ministro do Exérc't to,
Mário Si l va.
Manda o Governo da República Portuguesa, pelo inistro
do Exército, condecorar com a medalha d cobre de er
viços di . tos, com palma, por ter sido con jderado
ao abri o d alínea a) do artO 18°, com r fer ncia ao
parágrafo 2° do artO SI°"do
r
lamento da medalha
Militar, de 28 de Maio d 1946, o l° c ho Artur José
Olrado Pratas, nO 135/60 do batalhão de- ng nhara a de
Luanda.
Lisboa,
25 de Agosto dI' 1961 o fIm tro do F:cérctt()
Mário Si lva.

3a
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Manda o Governo da República Portuguesa. pelo Ministro
do Exército. condecorar com a medalha de cobre de va
lor militar, com palma. nos tennos do ar t.? SO°. do re
guIamento da medalha militar. de 28 de Maio de 19,16 '1
f';lrrielmiliciano António Oemoy .Gouve:i
a Vieira, 'do ~e
gamen to de infant aria de Luanda, por, na tarde do dia
29 de Abril de 1961, durante um reconhecimento efectua
do na estrada ~fucaba/31 de Janeiro, acção em que toma
ram parte duas viaturas. que cairam numa emboscada,
preparada por centenas de t.erroristas. ter se compor
tado com tal abnegação e coragem que a maIor parte dos
componentes das viaturas fjcaram a deveT~lhe a vida;
de regresso a Mucaba, cuidou imediat~ente ~e organi
zar a def~sa, que concentrou na capela da povoação,
tendo ali suportado dois ataques de milhares de bando
leiros. uw na noite do mesmo dia e outro na madrugada
de 30, os quais ~epeliu. auxiliado apenas por uma praça indigena e alguns civis. a quem animou aemp::- com
os seus exemplos de militar de excepcionais qualidddes
acorrendo a todos os lados e comandando o fogo, en ra
zão da escassez das mun i ções . demons rando em todo )
seu procedimento rara abnegação, valentia e cor-agem e
expondo se constantemente a acções em que colocou gra
vemente em risco a sua vida.
Lv sboa
25 de Ago s to de 1961, o Mini s t ro do Exérc to
Mário

Si Lva.

II - MUDANÇAS

OE SITUAÇAO

SAfG1\T0'3 ro (lJAIID PERv'ANTh1'JE
Passagem
Ouadro

a

SI

tuacão

de supranumeráríos

da arma de Infant~ria

Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de Abri~ de 1961. por ter sido nomeado para servir, po~ imPOSIção em reforço à guarnição normal na ProvlncI8 de
~gola. o 20 sargento João Garcia da Rocha. dd R~par
tIção de Gabinete deste Ministério, tendo como unidade
mobilizadora o regimento de infantari~ nO 8· Fste graduado é actualmente 10 sargento.
(por

despacho

rle

29 de Ago,~to de 1961)

Passúram a ser considerados nesta situação desde 23 de
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Agosto de 1961, por terem sido nomeados para servir
por imposição em reforço b guarnição normal na Pl~vín
cia de Moçambique, os lOs sargentos de infantaria, Ma
nuel Joaquim Pau lo ():i.S, . \ Hepartição Geral deste Mi
nistério, Duarte Pe re i , ii de Queirós, do regimento de
infantaria nO 15, Lourenço Costa. do regimento de infantaria nO 2, todos têm como unidade mobilizadora o
batalhão de caçadores nO 5.
(por despacho de 2 de .sd:i.f: de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de .Junho
de 1961, o 2° sargento de infantaria Vriel da Cruz
Nei. Inglês, do regimento de in f'ant.ar-i
a nO 1, por ter
embarcado para a 3a Região Militar onde vai el~ir por
imposição em reforço à guarnição nounal.
Passou a ser considerado nesta si tuação desde 22 de Ju
nho de 1961. o 2° sargento de infantaria, Manuel Mar
tins Pereira, do regimento de infantaria nO 14, por
ter embarcado para a 3a Região Militar onde vai servir
por imposição em reforço à guarnição normal.
Passaram a ser considerados nesta si tuação desde 18 de
Julho de 1961, os 2°' sargentos de infantaria Astério
da Silva. João Antunes Gil, Maximino de Sousa. José
Jerónimo Martins, Júlio da Conceição Mata, Manuel Rodrigues, e o 2° sargento do serviço de saúde, Carlos
Pereira Baptista. todos do regimento de infantaria nO
10. por terem embarcado para a 3a Região Militar, onde
vão servir por imposição em reforço h guarnição normal
(PO r de sp acho de 28 de Ago to de 1961)
Passaram a ser considerados ne ta situação desd 26 de
Julho de 1961, o 2Q sargento de infantaria Avelino
Pascoal. do regimento de infantaria nO 14, os fUrr'iéis
de infantaria David Ferreira de Oliveira. do regimento
de infantaria nO 2, .Joaquim de Jesus Monteiro. lIorác~o
Júlio José ambos do regimento de infantaria n? 8, Ma
rio Vieira r~nçalves. Joaquim Alve Luzio, ambos do
regimento de infantlil'Ían? 10. por terem embarcado pa
ra a 3a Região Militar, ond vão s rvir por impo ição
em reforço a guarnição normal.
(POT' despacho de 28 de Ago~to de 1961)
Passaram a ser ~onsjderado~ nesta s'tuação de d 9 de
Agosto de 1961, os 2°s sargentos de infantaria Manuel
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da Rocha, do regimento de infantaria n? 4, José Pi 1 o
de ~10rais. do regimento de infantaria nO 7, por t rem
emba.rcado para a 3a Região Militar, onde vão se r .r
por ~mposição em reforço à guarnição normal.
(por

despacho

de 29 de Agosto

de 1961)

Passaram a ser considerados nesta situação desde 12 de
Agosto de 1961 os 2°s sargentos de infantaria Jose
Narciso ~ira. Porf1rio Gonçalves da Costa Castro, Ar
mando'Augusto Alves, José dos Santos Oliveira, Antonio
Joaquim Simões AlegrIas, e o furriel do serviço de saú
de, Alexandre Bernardo, todos do regamen to de infaJ'ta
ria nO 2. 20 sargento Benigno Teixeira Pires do regi
mento de infantaria n? 15, José da Cos.t.a Mar t.i.ns
, Fernando Bri to dos Ramos, Manuel Joaquim Alexandre Pmhe i
ro, António Esteves eaiçado. Justino Teixeira Mo a,
Francisco Mende Sordo, por terem embarcado para a 3a
Região Militar, onde vão servir por imposição em refor
ço à guarnição normal.
(por

despacho

de 29 de Agosto

de 1961)

Passou a ser considerado nesta si tuacão desde 25 de Ju
nho de 1961, o 2° sargento de Infantaria António Vaz,
do batalhão de caçadores nO 8. por
r embarcado para
a Província da Guiné, onde vai ser ir por imposlç ) em
reforço à guarnição normal.
(por despacho de 28 de Agosto de 1961)
Passaram a ser considerados nesta s1tuação desde 28 d~
Julho de 1961, os furriéis de infantar a. João .Ia into
Dias Alfaiate, José Pedro Garraio, Ahho
~Ionteiro de
Brito, José António Prates, todos do reglmento de 1D
fantaria nO 8. por terem embarcado p.ra a Província da
<biné, onde vão servir por imposição em reforço à guar
nição normal.
'
(po r de sp acho de 28 de Ago s to de 1961)
Passou a ser' considerado nesta situação desde 5 de ~os
to de 1961. o furriel de infantaria. José [hogo Nune
Galrito do regimento de wfantana
n? 5, por t:r em
~arcado para o Estado da India. onde aI serVIr po
lmposição em reforço à guarnição nonnel
(Por de pocho de 28 de Agosto de 1961)
Quadro

da Arma de Artilharia

Pas!Sar'
am a ser conSIderados

nesta situação d es d e 8 d e
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Julho de 1961, os 10 s sargentos de arti lhar ia , TeMi lo
Gomes de Andrade
do destacamento misto do forte de
Almada, Augusto José Barbosa. do regimento de artilha
ria ligeira na 3. tendo ambos como unidade mobilizadora
o regimento de artilharia ligeira na 1. Manuel ~as da
Silva, do regimento de artilharia ligeira na 4, por
terem sido nomeados para servir por imposição em refor
ço à guarnição normal na Provínc1a de Moçambique.
(po r despacho de :J) de Ago s to de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Ju
nho de 1961, o 10 sargento de artilharia Manuel Bote
lho, da Bataria de Artilharia de Guarnição na 1. tendo
como unidade mobilizadora o regimento de artilharia
ligeira na 4. por ter sido nomeado para servir por im
posição em reforço à guarniç~o normal na Prov1ncia de
Angola.
(Por despacho de 30 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 3 de Agosto de 1961, o furriel de artilharia Manuel Adelino
Correia Teigão, do grupo de artilharia contra aerona
ves na 2. por ter embarcado para a Província da Guiné.
onde vai servir por imposição em reforço a guarnição
normal.
~

ro da arma de Engenharia

J

Passou a ser cons1derado nesta situação desde 23 de A
gosto de 1961, o 10 sargento de engenharia Norberto Au
gusto Alves. da Escola Prática de Engenharia, tendo
como unidade mobilizadora o regimento de engenharia na
1. por ter sido nomeado para servjr por imposição em
reforço à guarnição normal na Província de ~oçambique.
(Po r de sp acho de '29 de Ago s to de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Ago~to de 1961. o 20 sargento de engenharia Amandio da S11
va Ribeiro. do regimento de engenharia na 1, por ter
embarcado para o Estado da Indja. onde vai servir por
imposição em reforço à guarnição normal.
(po r despacho de '28 de Agos to de 1961)

nuadro

do Serviço

de Saúrlp,

Passou a ser considerado nes t e si tUBÇ(;<' desd 30 de Ju.
nho de 1961. o 20 -;.<tt:'gF!nto
Ant_ónlf) dI' 1<', ~l)P.1 rer:lodo

n

regimento
de ca alaria
nO
por ter embarcado para a
4a I gião "ilitar
onde va senil'
por jmposição
e re
forço a guamiç:io
normal
(por despacho ete 28 de Agosto de 1961

üuadrn
Passou a
to d
f~nto.
lltar
de 'ai
mal.

ser

do serviçc
consider

de Ad!11inl str aç ào Mi I i tar
do nesta

situação

desde

q d

1961. o fur r i e l do c;: A. t Joaquim Pedro
do 20 grupo de companh ias de adm nistra

Agos

Galv o

;-" nu
por ter embarcado para a 3a Região Militar.
on
servir
l~r i posição em reforro
a guarniç~o
n~
(Por despacho de 'F' de Ag s
de 1

Quadro

CID

Serviço

de rr.aten

a'

Passar
a ser co~slderados
n stu
~aio de 1961 o 2 ~argento 2 mec
António Senb~ r. rela,
do re I pnto d
da nO 1, o furrIel
meco radiomont,do
Antóni
Soares,
do regImento
de artilhal'a
l i ce.i ra n
sargento
clarim.
António Jo quimo do reg mento de
fantaria
n? 4. tendo todo
corro um ad mobilizad
regimento
de lnfantana,
nO 1. por t( ree
i o nomea
para
ervi.r por imposrçâo em reforço a ruaml li
na Província
de Angola
(Por despacho de 21) de 19os () de 1961
Passou a ser considerado
nesta s i tuaçâ
de 1961. o 20 sargento
ne
via
r d
Pe rn ardo parroso.
da f'5cola PdtIca
de Ca
a 1a
Ler sido nomeado para ser 'r por i(l isic io em te
li guarni.ção
norm 1 na Província
de
1'11 a
4
{Po despacho de 4 de Setem~ro de 196 )

1

por
01"0

COI s iderndos
nesta sitnaç;'o
desele 2
de 1961 os Iur ri i S mec. arma. pesadas .Ioâo Pa s
lada no. do regimento de artllhar1él
hgeüa
n? 4. JO..,e
1 rnar 1110 de .Ie IJ~ Abelho. do grupo le ar t.i Ihar i con
t ra a ronaves
n? 2 tendo amlos como unIdade moln l i z
dora
co panh i a I i'5ionárin
de manutenção de mater r 1
o ~urnel
mec , armas I esadas ~'anuel )erei;a
da campa
nba
divisionária
ue manutenção
de mélLer,lal,
Fur-r i e
meco radiomontador.
ilvério
~1:irque'" da dva do. r~gl
nlento de infantaria
nO 7
~'1h como lffitr1ade moLdl~a
dora o regimento
rle 'nfalltaria
nO S. por terem s1do

Pas

ar- un a ser

J n

10

é
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nomeados para se rv i r por imposição em reforço
a guarnl
ção normal na Província
de Angola.
(Po r de sp acho de 29 de Ago s to de 1961)
Passaram
a ser considerados
nesta
situação
desde 8 de
Julho de 1961. o 1° sargento
meco elect l'Ícista
Francis
co José Craveiro.
o furriel
de armas pesadas Vi torino
Ramalho Baptista.
furriéis
meco armas 1i ge i ras , Rei
naldo de Sousa Brito da Conceição,
Joaquim Manuel Caiado de Carvalho.
Dúlio de Almeida de Carvalho.
todos
da companh'i a divisionária
de manutenção
de material,
furriel
2° mec viat.
rodas, Joaquim Cardoso Pinto Car
neiro.
da Fscola Prática
de Fngenharia,
tendo como uni
dade mobiljzadora
a compnnhia divii.onária
de manuten
ção de material.
por terem sido nomeados para servir
por imposição em reforço a guarnição
normal na Prov ín
cia de Angola.
(Por despacho de 1 de Setembro
de 1961)
Passaram a ser considerados
nesta situação
desde 12 de
Agosto de 1961, o 2° sargento
meco vi ato rodas, He rmf
nio de Alegria
Favas. da companhia di v is i onár ia de ma
nutenção
de material,
tendo como unidade rnotl1izadr:ra
o regimento
de infanuari.a
n? 2. o furriel
mec , radl?
montador Dâmaso Pina Rijo.
do regjmento
di" cavalana
nO 8, tendo como unidade mobi l i z ado r a () regam n to de
infantaria
n~ 1, por terem sido nomeados para servir
por imposição em re Io rço a guarnição
norn-n 1 na Provjn
cia de Angola.
(Por desp acho de 25 de Agosto de 1961)

,

Passaram a ser considerados
nest..a situ ção de~dl' 19 de
Agosto de lQ61. o 2° sal' znto meco vi.ut., rodas , Te6 'i
lo Gl'egór io da companlnn di visionári
li de manut enção
de
material,
tcndo como unidade mob il izado ra o regim nto
de inFan t.a r i a nO 15, o 2° sargento
f'er rado r
nue l
Gonça lve s Missa Júnior,
do Quarr.e l Gene re l do Governo
Militar
de Lisboa,
tendo como un i dade mobi.Iazedora
o
l° grupo de companhias de saúde, por t rem sido nrmea
dos para servi r por lmIo i çao em r forço à guarnição
normal na Prov inci a de J\lltola
(por despacho d ()5 de A ()~ 1.0 de 196'0
Passou a ser consider
o n sta
it.lI'1ç~o
.lulho
de 1961. o furriel
mec r d O!'10Tlt.fHh
Ant6n'
!OTIU'\
1'0 de Andrade,
do regilncTlto (~ ar ill nr-i.a I e ,ada TO 2
tendo como unidade mohi 1 l7. Iora () rp~l"F.tlt o de a rt,' 1hn
ria ligeira
n? 1. por ter sido nomenclo pore servi r PI)
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imposição em reforço 11 guarnição
normal na Província
de Moçambique.
(Por despacho de 29 de Agosto de t%1,
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 23 de Agosto de lQ61. o 2° sargento
2° meco viat. rodas. Manuel
penriques
da Conceição Nunes, da companhia divÜsJon",r'8
de manutenç~o de material,
tendo como unidade mobiliza
dor-a o regimento de engenharia n? 1. por ter sido nome
ado para servir
por imposição em reforço
à guarniçã
normal na Prov ]Dcia de Moçambique,
(Por despacho df!" 29 de Agosto de 1911t)
Passaram a ser consiclerados.
nesta si tuação desde 2.' cip
Julho de 1961, os J.°s sa gentes lOs mec , vi at
r(.(h"
António dos Santos An unes de Carvalho.
do rE' ,m~lI'o
de infantaria
n? 6. Ade l mo L~itã(\ da Si 1 v • \1 1"
António Mira Ganhão
da companlri a d vir'>l"nária de
11
tenção de material,
tendo todos como umdade mobi i t
dora a companhia di vi s ionãci a de
ut cnr.âo de ma+e r i e I
20 sargento mec, viat. Iodas. J J R~~édios ~.f'
Rato. da companhi a drvi.s ionãci a 1(;'r anu tenção de mat
rial
por terem sido nomeados p
se rv LI" por 1'!IP(}51
ção
reforço a guarnição normal r a Provjnc i a da ('01.1 i
,
(Por despacho de 2 de Se t eu! '1 -Ip 196t)
ne·
I

:r..

passou fi ser considerado
ne~ta
ltu .~l d'~de 25 de '
gosto de 196~, o sargento ,aJud nte r , , aur omobi I i
António GarCIa da com~anhla dl\l.lnn~r
~ d manu.€ r
de material,
por ter Sido nomeado para se rv i por i í(
s i çâo em reforço
a guarrri.çfio no rrna l na Pr ov leia d
G.tiné.
(Por desp acho de '2 de Set embr rl 19,:1)
Passou a
lho de
preósão,
servir
Provrnci

ser consr.d .rado nesta SI tuaçã) desde 1) ,le .Iu
1961. o ..,... sargento
2° mec d inst rumcnr oe de
José Reis Ter raso por lido
norr eado pala
por .impo içãn em reforço
a guarni fio normal na
a de Timor
(Por despacho de 1 de Selembrc de 196t)

Quadro do Servrço Geral
paS'3aram'a
ser considerado,>
.estl3. sltlaçio
eh'5o
5 de
Maio de ]Q61, os 2~s .,aIIT~ltos rorneL~iros
Olst6dio
FeliCIano
de Jesu",
da clldc"1ia M' ltU'
t_pudo com
unidade Ir.obi 1 izaclora C' rt"gllIlcnto de in fé'Jltari a nO 15.
Joaquim Marques Moreir , do batlilhão ryp caçadorec; 11° 5

C"

74B

... P.

•

r Ic

tendo como unidade mobilizadora
o regimenta de infanta
ria n? 7 por terem sido nomeados para servir
por impo
sição em reforço a guarnição normal na Província
de An
gola.
(Por despacho de ').9 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 28 de Ju
nho de 1961 o 2° sargento
corneteiro,
António Pinto
Correia.
do centro de instrução
de operar,0es especiais
tendo como unidade mobilizadora
o regimento de infan
taria nO 5. por ter sido nomeado para servir
por imposição em reforço
à guarnição
normal na Província
de
Angola.
(por despacho de '29 de Agosto de 1961)
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 8 de .Junho
de 1961 o furrie 1 cl arim. Manue 1 Alberto Es te ves Lima
da Escola Prática
de Engenharia.
tendo como unidade
mobilizadora
o regímen to de ar t i lhar i a l i.gei ra n? 1.
por ter sido nomeado para servir
por imposição em re
forço a guarnição normal na Província
de Moçambique.
(Po r de sp acho de '29 de Ago s to de 1961)

III - PRmWçOES
S<\RlH;TTJ3 fi CUAOro PEFMANINIE

Armas

e Serviços
Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
de instrução e unidades

centros

Inf an t ar I a

Regimento

de infantnria

nO 16

2° sargento
músico executante
no ins t.rumen to "Tromlone'
o furriel
músico João remando de Oliveira
contundo 8
antiguidade
desde 31 de Agosto de 1961. dat a a parti r
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 4 de Setembro
de 1f)o1)

Artilharia
Regimento
20 sargento

de ar t i lhar i a l i ge i ra n° 1

de artilharia,

f)

furr-i e l ('arlos

Jnsé

('oelho

contnp~o a antiguidade
desde 31 de Março de 1961, data
a partIr
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto.
(por despacho de 6 de Abril de 1961)
Furriel
de artilharia
o 10 cabo Francisco
da Piedade Sil
va, contando a antiguidade
desde 10 de Agosto de 1961.
data a partir
da qual tem di rei to aos vencimentos
dr
nov~ posto. Vence pela verba "Pessoal de nomea~::) vita
l ic i a além dos quadros'
(Por despacho de "8 de Agosto de 1961)

de ar t II hari a I i gei ra nO 4

P.eglmento

Furriel
de artilhari
a o I" cabo .João Pedro Ruas ~'aITafa
contando a antiguidade
desde 3 de Junho de 1%1, dattl
a partir
da qual tem di rei to aos vencimento!'
do novo
posto. Vence pela verba
Pessoal de nomeação vi t al ic ia
além dos quadros
•
(Por despacho de 2? de Agosto de 1961)

Regimento

de artilharia

ligeira

nO 5

Furriel
de artilharia.
o }O cabo Alberto Augusto de AI
meida. contando
a antiguidade
desde 10 de Agosto de
1961. data a partir
da qual tem direito
aos vencrm-n tos
do novo posto
Vence pela verba 'Pessoal
de nomeação
vi tahcia
alérr dos quadros'.
(Por despacho de 28 de Agosto de 1961)

Regimento

de grtilhari~

de costa

de arti Ih ar i a , o 10 cabo Vasco Sampaio Mendes
a ont i~uidade desde 10 de Agosto de 1961 Ven
ce I ela verl.a 'Pessoal
de nomeação VI cal rca a além dos
qua Iros . Deve ser convocado da disponibilid1lC-le.
(por despacho de 29 de Agosto de 1961,

Furriel

Carl t ando

Rp.gil'l,n-to
2° sarpento
11eJ iro
Ag

de ar t t lhar

t

a antlaéra~

f i xa

2 ~cc. ele trlcista. o furrIel
'r l e l a cont ndo a ant ) I:_ u idade

(I ~1an .
psd'" 31 de
d. r, ito 30'S

P{'(

to d 1 61. dat
Iar t i r da c.,uol tICI
'fito
novo ~')stt)
(Por de p ach» de J1 dp 4r",.,to de 1Qr,j}

\eIlc..llJl

Regimr.nto

de ~rtilhari:lIH1:l(lda

'lo

1

oporn n~
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Sargento ejudant.e chefe de rr.ec.amamento. o 1° sargento
Francisco Gonçalves Martin'l. do centro de instrução d
artilharia anti aérea e de costa cont.ando a ant.igui da
de desde 27 de Junho de 1Q61. data a partir da qual
tem di rei to aos vencimentos do novo posto. De tina se
ao centro de :instruçâo do serviço de material.
(Por despacho de 8 de Agosto de 1961)
Regll1'lento

ele artilharia

pesada

nO 2

Furriel de artilharia, o l° caLo Alvarinho de Jesus Ro
s i nh a . contan 10 a antiguidade desde 10 de Agosto de
1961. data a partir da qual tem direi to aos v encimen tos
do novo posto Vence pela verba "Pessoal de nomeaçno
vitalícia além dos quadros .
(por

despacho

Regimento

de 1 de Setembro

de artilharia

de 1961)

p es uía nO 3

l° sargento 1° meco viat. rodas o 2° sargento António
Mota Roque da Costa, contando a antiguidade desde 8 de
Julho de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(po r de sp acho de 31 de Ago s to de 1961)
Grupo

de Artilharia

Contra

Aeronaves

n° 3

l° sargento l° meco electricista, o 2° sargento Bernardino Domingos de Carvalho, contando a antiguidade desde
15 de Junho de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 9 de Agosto de 1961)
Quartel

General

do Comando Territorial
dt Maue ira

ínuependente

Furriel de artilharia. o 1° cabo AIvaro Ezequiel Andrade
contando a antiguidade desde 10 de Agosto de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
(Por despacho de 28 de Agosto de 1961)
Cavalaria
Grupo

Divisionário

de Carros

de combate

~(l.
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Sargento ajudante chefe de meco automobilistas, o l° s ar
gen to Vicen te Possan te Bebelo. do reg.i.men
to de in fan t •
ria nO 2. contando a antiguidade desde 19 de Julh d~
lQ6l, data a partir da qual tem direito aos vencim~n
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nOITla('~o
vitalícia além dos quadros' •
.
(por despacho de 21 de Agosto de 1961)

Éngenhar i
6~tal~ão

de Caminhos

de Ferro

20s sargentos de ~ngenharia ferrovi árias. os fu r-r-i éis
Tomáz Augusto Ribeiro. Joaquim Inácio Alves, co ta~(o
a antiguida e desde 31 de Agosto de 1961, data a UI'
til'da qual tém direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho

de 31 de Agosto

•

Quadro

do Serviço

de Administracão

de 1961)

ril itar

Furriel 2° mec viat.,rodas, o P cubo Horácio Jorge Pinheiro. da Guarda Naclonal Republicana contando a antiguidade desde 9 de Abosto de 1961. data a partir aa
qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. Fste
furriel tem direito aos vencimentos do novo posto a
partir da data da sua apresentação na unidade a que se
destina.
(Por despacho de 24 de Agosto de 1961)

Centro

Estabel ecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

de Instrução

Me Instrução

de Artilhari~

Antiaérea

e de Costa

20 sargento 20 meco electricista, o furriel José Estevão
Rodrigues Sequei ra Monteiro, cOJl\..ando
a antiguidade
desde 31 de Agosto de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 31 de Agosto de 1961)

n ive rso s
Comr~nhia

nivisioniria

de ~anutenção

de M~terial

Sargento ajudante chefe de meco automobilistas, o 1° sargento Raltazar Bento de Almeida, contando a antiguida-

.,52

311. ~êr i"

de desde 8 de Julho de 1961, data a partir
da qual
direi to aos venciment os do novo posto.
(Por despacho de 21 de Agosto de 1961)

tem

Sargento
ajudante
chefe meco automobilistas.
o 1° sar
gento José Ribeiro de Pina. contando a antiguidade
desde 27 de Junho de 1961. data a partir
da qual tem d'
reito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 9 de Agosto de 1961)

Sup ranuner ár ios
Artilharía
Regimento

de artilharia

antia€r~a

fixa

Furriéis
de artilharia.
os lOs cabos Joaquim Agostinho
Martins da Escola Prática
de Artilharia.
Aires Alexan
dre. do regimento de artilharia
ligeira
n ? 2. António
Paulo Figueira,
do reginento
de artilharia
ligeira
nO
3. Fernando dos Santos Bonifácio.
Carlos Domingos da
Raque l , António de Almeida Resende, todos do regine nt o
de artilharia
ligeira
n> 1. e o 1° cabo corneteiro
Francisco
António Valadas Vermelhudo. da Escola Prática
de Infantaria.
contando
a antiguidade
desde
10
de Agosto de 1961. data a partir
da qual tem direito
aos vencimen tos do novo posto.
(por despacho de 4 de Setembro
de 1961)

Cavalaria
Grupo
l°

Divisionário

de

Gl1lrOS

de r.ombate

sargento
meco viat.
lago e especia:is
o 2° s'lrgento
António Po rges , contando a an t'i gu irlarle desde 28 de .Iu
nho de 1961, data a partir
da qual te!'1 direito
''.0'3 ven
cimentos do novo posto.

to Ui t r an ti r
3a Região

r,lil<1r

1° sargento
de caval ria. o 2° sargen to Manuel Pereira
Cat.i nha, contando a flJlI .igllH1nrle desde :10 d(> .Junho de
1961 data a par t i r- (Ia 1]'1,,1 t,);~ rlireiv,
ao; v"ln,'i""'lI 05
do novo posto.
(Por despacho de ,1) de Ago.c;to de .t961)

2° ~argent~ de artilharia. o 2° sargento graduado. Antó
mo da SIlva Car·Htr,.,·.
contando a antiguidade desde 8
de Julho. de 1961. data a partir da qual tem direi to
aos venCImentos do novo posto.
(por despacho de °8 de Agosto de 1961)

IV - cnLOCACOES E TRANSFERE~CIAS
SARGENTOS fi <JJAf1F() PFWANEN1E

Armas e Serviços
f.I i n 1St

ri recções

e Chefias

Na nependência
Chefia

do Serviço

•

é r io

00

F x é r c i to

dos serviços
do Vlce-Chefe

e outros

órgãos

do Estado ~aior

de peconheclmento

das Tr~nsmlssões

20 sargento de engenharia operador cripto José Augusto
Ribeiro Earros. da 3a Região Militar. devendo ser con
siderado nesta sjtuação desde 16 de Agosto de 1961.
data em que embarcou de regresso a \~etrópole. Passa a
vencer pela verba Pessoal de nomeação vitalícia além
dos quadros". (Por despacho de 1 de Setembro de 196.1)

Ouartéis
Quartel

General

da

Generais
la Região r":llitar

20 sargento do Q.A.E .. António de Oljveira, da 3a Região
Militar. Deve ser considerado nesta si tuação desde 25
de Agosto de 1961. data em que eJT1barcoude regresso a
Metrópole. passa a vencer pela verba 'Pessoal de nomea
ção vitalícIa além dos quadros
(Por desp acho de 4 de Setembro de 1961)

Escolas

Prátic~s d~s 'rm~s e Serviços,
de instrucão e unidades

Infantaria
Escola Prátíc~

de Infantaria

centros

754
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Furriel mú/?:icoexecutante no instrunento "Pombo", Alvaro
do batalhão de caçadores nO 5.
(po r de spac1w de 28 de Ago s to de 1961)
Regimento

de lnt ant ar i a n° 5

2° sargento de infantaria. Alberto Gonçalves, do comando
da 4a Fegião \IIi
li t ar , devendo ser considerado nesta
situação ·desde 29 de .IuIho de lQ61. Vence pela verLa
'Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 28 de Agosto de 19(1)
Regimento

de infantaria

nO 6

2° sargento 2° artífice carpinteiro, HumbertQ Augusto dos
Santos do regirrento de engenharia n? 2 por pedir.
(Por despacho de 1-4 de Agosto de 19(1)
Regimento

de Infantaria

nO 14

2° sargento de infantaria AI fredo Dinis, do comando da
4a Begião Militar devendo ser considerado nesta situ
ação desde 29 de Julho de 1961. Vence pela verba "Pes
soai dos quadros aprovados por LeI .
(Por despacho de ?8 de 'Agosto de 19(1)
Artilharia
Regimento

de ar t i l h ar i a ligeira

nO 4

2° sargento artífice serralheiro, Ivo Hranco de ~orais
da Escola Militar El ect.romecân.i.ca,por pedir.
(por despacho de '29 de Agosto de 196t)
Pegimento

de artilharia

pesada

nO 1

2° sargento artífice serralheiro, José de Ascenção Laptis
ta de Freitas da 4a Região Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Julho de 1961 data
em que embarcou de regresso a Metrópole. Destina-se aO
centro de instrução de serviço de material. Passa a
vencer pela verba "Pessoal de nomeação vital íeia além
dos quadros".
(Por rlp~,nnrlu> dI' 29 de Agoçto de 1961)
Furriel de artilharia
mento de artilharia

.Toc;érleOl.ive ir a Fflt:ligA<; rir) rP3iligeira n> 4, com destino ao ("en-

tro de instrução do serviço de material.
(Por despacho de 1 de Setembro de 1961)

Regimento

de artilharia

pesada

nO 2

2° sargento 20 artífice carpinteiro, António Rodrigues da
Cnsta da 4a Região Militar, devendo ser considerado
npsta situação desde 29 de Julho de 1961, data em que
embarcou de regresso à Metrópole. Passa a vencer pela
verba 'Pessoal de nomeação vita11cia além.dos quadros'.
(Por despacho de 21 de Agosto de 1961)

Cavalaria
Escola Prática

de Cavalaria

20 saqento 20 meco vi at , lagartas e especiais, Luis ~la
nuel Jesus de ~tartins Cascalheira do regimento de ar
tilharia pesada na 1 (C.I.S.M.). Este sargento tem o
estágio de material E.R.R. (panhard)
(Por despacho de 23 de Agosto de 1961)

En genh a ri li
Regimento

de engenharia

nO 2

2°s sargentos do Q.A.E. oriundos de transmissnes radio
telegrafistas, Felisberto Pereira Couto, do hospital
militar regional nO 1. Manuel da Silva Seabra do quar
tel general da la Região Mi litar.
(Por despacho de 4 de Setembro de 1961)
,

Escol~ Mil itar Electromecanlca
10 sargento 10 artffjce serralheiro, António Correia, da
4a &~ião Mi li t ar , devendo ser considerado nesta situa
ção desde 29 de Julho de 1961, data em que embarcou de
regresso a Metrópole. Passa a vencer pela verba "Pessoal de nomeação vitalíC1a além ,dos quadros".
(Por despacho de '28 de Agosto de 1961)
2°dsargento 20 meco viat. rodas, Silvino Nobre de Barros
a Academi a Mi lital'.
(Por despacho rle 6 de Setemhro de 196.1)

Orgãos

de execucão

dos serviços

e outros

elementos
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Estilbel

ní

ecimentos

st r tns
í

lIistrito

ilíi I i t arss

de Recrutamento

de Rec rut snento

e r,'obilização
e r,10bilização

nO 12

2° sargento do Q.A.E., Adolfo Vieira Fernandes. do regImento de infantaria n? 12.
(Por despacho de 28 de Agosto de 1.961j
Estabelecimentos
Centro

de Instrução

de Instrução

de Operações

Especiais

2° sargento do Q.A.E .. Aurélio Alexandre Pinto, da 4a
Região Militar devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Agosto de 1961 data em que embarcou de re
gresso a Metrópole. Passa a vencer pela verba "Pessoal
de nomeação vi t.alrci a além dos quadros".
(po r despacho de 4 de Setembro de 1961.)
Diversos
flepósi to Geral

de ~'ateri

ai de Guerra

l° sargento l° mec viat. rodas. Eduardo Jacinto de Oli
veira Pires. da Escola Prática de Artilharia
(por despacho de 23 de Agosto de 1.961.)
2° sargento de artilharia António José Luis. do comando
milItar da 4a Região Militar. devendo ser considerado
nesta si tuação desde 29 de Julho de 1961. Vence pela
verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros' .
(Por despacho de '25 de Agosto de 1.961.)
Supranumerários
ln f an t a r i a
Regimento

de infantaria

nO 1

2° sargento de infant .r i o Uri e l da Cruz Ne ixa Ingles,
do Estado Maior do Fxército. por ter embarcado para a
3a Região Mi li tal' Otld", va i. ser-vir por IMposição em re
forço a guarnição nrjt'rn"l rlf'Venn0 ,>er con si.ri~ rado nes
ta si tuaçjio desde 15 de Junho de 1961
(po r despacho de 28 de Agosto de 1961.)

I.

. ,,* '..

·;.:;:

~

nO

ire to de Inf1ntari1
C)

s

r -e n to s I

men o . e

i

i!1fantarie

n f nt.: ria n

.To

3

C

o.'

I

.:'W*~~*.,

2

Narciso

Porfírio

I

.,r~_,

::;~:::,~

~'ila

d

Conçalve<, da rc

<,

do r(gj~ento
-p
mfantur'i
1 n
, Armando Augu~to 11 ."
do reg ir-en to de infantaria
n? 7 Jo<;é dns"anto.'l
(I I
ve i ra do depósito
[reral t:lf' mater i al de guer-ra
fUf'n·1
do serviço
de sUlíde Alexandre
Pe rriardo
do ho sm
mi 11 tar principal
por terem embarcado para a 33 ir 1
fio i li tar
onde v(ío aer-vi r pOI irnpos i ção em J 't
guarnição
normal devendo ser cons ido rados ne L
tuação desJe 12 de Agost.o de lq61
(Por de sp acho de '28 de Agosto de 1961)
r

,'

c,

Fur r'i e I de in f'anr ar ia David Ferreira
de Oli veira elo e
gimen to de in f an ar i a n? 15 por ter embar-cado pnr-e a
3a Regi ão ~'i
1 i tar
onde vai se rv i r por iripo
';do p,n
reforço a guarn i ção normal,
devendo ser ÇOI'l ,~r
lc,
nesta

situaç50
desde 26 de Julho de 196]
(por de sp acho de 28 de Agosto de 1961)

Regimento

de jnfantar~a

n 4

20 s o rgen t,o de infantaria
~~anuel da Bocha do rel):irr' 1"
de infantaria
n" 8 por ter emhar cado para '1 1& p~
[i l i t ar onde vai servir
pnr ifllpo<;içã
em r e Io rçf)

guarni«:;::io nor-nal
devendo ser con s irle rado ne=t.a
ção lesde 9 de Agosto de ]961.
(por despacho de '28 de Ago..,to de 1961)

Re~lmento

de infa~taria

n

sr

t

I

~

Fur r-i , 1 de infuncer-ia
Jo,'
[)io!:1'()Nun
Gatrito
do ha a
lh, de caçadores n? 8 por t.er 'nL.rcado para
[sta
(l

(lo a India
~ plurn iç;;o
tuaç~o des~e
(por

onde vai servir
pnr llJlIJosiç5o en, reforço
l10ma 1 de\- e:Hlo ser COll' ide rudo nes t d ri
5 de Agosto ~c lQ61.
de~po'.:ho l
?8 de Arrosto de 1961)

lleglMento
2°

,'nto ~
nfc. ' r
o P Pu.to r1l :v.OllAlS, do I'e
r,to de lnfant
r
l')l
~
lJ'! t L f>",b-IC'do para 1
3a \ -ião
ilitar
o"J", Vfl' "e ir· po'" i~/).,i,.,j()
~!,
re 0"<;'0 'ti c:u l'niç~n
"Ir 'iI
! 'nrl,) , I r. ,'li.,' ''1do
III t.
it ",;:'0 de I 1 '"
1 t r r}, J ')61
S

u

•

gü

(pur

( spa ~o de::9

Agosto

de 1.í)(:1)
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Regimento

de

Infantaria

nO 8

Fu r r i z i s de infi1i1tariu,
Jo5.o .Iac in to Di as Alfaiate
do
regimento de infantaria
nO 2, José Pedro Garrão do re
giruen to de infantaria
nO 15 Abílio'onteiro
de Dri to
do batalhão
de caçadores
n? 5, José António )ratas
da
Escola PráticR de Infantaria,
por t.erem embarcado para
a Prov{ncia
da Guiné onde vão servir
por imposiç5o em
reforço
à guarnição normal
devendo ser considerados
nesta situação
desde 28 de Julho de 1961.
(por despacho de 28 de Ago sto de 1961)
Furr i ái s de infantaria
Joaqnim de Jesus Monteiro,
do re·
gimento de infantaria
n? 7, Horácio Júlio José do ba
talhão de caçadores
nO 5, por terem eMbarcado para a
3a Região Militar,
onde vão servir
por imposição cm re
forço à guarnição normal
devendo ser considerados
nes
ta si tuação desde 26 de Julho de 1Q61(Por despacho de 28 de Agosto de 1961)

Regimento

de

infantaria

nO

la

2°s sar~ntos
de infantaria,
João Antunes Gil, do regimento de infantaria
n? 16. Astério
da ilva e Maximino
de Sousa da Escola Prática
de Infantaria,
José Jerónimo Martins
e Júlio
da Conceição
Mata, do cen t ro de
instrução
cOllduç~o auto nO 3, Manuel Flodrigues do centro de instrução
de opernçõ s especiais,
e o 2° sar
gento do serviço
de saúde, Carlos Per ei ru I apt.a s t.a do
2° grupo de companh i as de saüde , por r.er-em embarcado
pAra a 3a Região Militar,
onde v50 crvir po t in,posi
ção em reforço
a guamição
normal, devendo ser cons i
der-ades nesta situação desde IA de .Tulho de 1961.
(Por despacho de '18 de Agosto de 1961)
Furriéis
de infantaria,
Mário Vieira Gonçalve~ do regi
mento de infantari
a n? 15, Joaquim Alves Luz.i.o dR Fs
cola Prática
de Infantaria
por t.e rem embarcado para
a 3a Região Mi.litnr, onde võo servir por imposição cm
reforço
à guarn i ção uo rmnl , dev en ~o se r con s i derados
nesta s i tuacâc .desde 26 de .Iulho d 1961(Po r despacho de C) de Agos to de 1961)

Rogimento
20 sargento

de infantaria,

~p.

Inf;lntall!l
António

fiO

12

Joaquim

Simões Ale-

Sér i e

31.
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grias do batalhão
de caçadores na 8, por terem ernb c~
d? para a 3a Região Militar,
onde vai servir
por iro
SIÇ80 em reforço
a guarnj ção normal
devendo SI' r
de.ado nesta situação
desde 12 de Agos t.o de 19
(por despacho de 29 de Agosto de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 14

20 sargento

de infantaria
Avelino Pascoal do b.h '11: ; I 11"
caçadores na 5, por ter .embarcado para a 3a Pr2n dr \f, •
li tar t onde vai servir por imposiç ão em reforce a v: r
niçr.o normal,
devendo ser considerado
nesta.
')
desde 27 de Julho de 1Q61.
(por despacho de 28 de Agosto de. 1960

Regimento

de infantaria

n

l
'

15

•
20 sargento
de infantaria
Penigno Teixei "'l Pi' -s, ln ('.~
talhão de caçadores n? lO, por ter er. l o c ado pára a e
Região rv:ilitar,
onde vai servir
por in,p0 iç~o em ,.,-t.
ço a guarnição
110111181
devendo ser considerado
nes • .
tuaç ão desde 12 de Agos to de 1961(por despacho de "8 de Agosto de 1.961j

satal hão de caç ado I es nO 5
sargentos
de infantaria
Fernando Brito dos Rar-os
regimento de infantaria
na 4. Manuel Joaquim Al exan«
Pi nh e i.ro , e AntÓllio Esteves Calçado do regime'l")
(~
infantaria
na 5 Justino
Teixeira
MC'ra do "<.gimcn ) {
infc,tltarÍa
n? 6, Francisco Mendes So rdo ÚO dtuÍlio
J.
caçadores
na 6. por terem embarcado para a ;.'a [lef:la(1
Mi 1i t ar , onde
ü'U servi r por impos çÃo cm re forço <
guarnição normal
devendo ses: consiorrado
nesta s i tu.i
ção desde 12 de Agosto de 1961.
(Po r de p acho de 29 de Ago ~to de 1961)

20s

Bat~lhão

de caçartGle~

n' A

2°.sargCllto
de :infantaria,
AnLÓl1l0
VOt
do reg.1.rnellt,(, de'
Infantaria
na 13, por ter embarcarlo para fi Prov ínc u
da Guiné, onde vai servi r por impo.siçaQ em reforço
n
guarnição normal, devendo c;er cO:1sidernda nesta Slt "1ção desde 25 de Junho d~ 19~1.
(po desp acho de '18 de Ago s to (/f~ 1961)

o

11' 1

I

r ... r

~rti lhar i n

COl1tn~ ~f)rOn;lV s r" 2

Grupo ~2 .~rtilh!1rir

Fur r iel de nrt.l.lharia
rvlanucl Ade! i.no Cor-re t a Te ij-í-o
do
regimento
de artilharia
ligeira
nO 3 por Ler
barcado
lJnIR a Prov ínci a da (itüné
onde vai servi r por imposi
çrío cm reforço
n gllarlli.Ça'l
I'OIU"I
devendo ser cons i
dcrndo nesta
si t.uaçâo deAc 3 ele Agosto de ]961.

RPgim~nto
~o

de cavnlnria

n° R

s nrgen to do serv j ço de saúde
;\n tónio de Figuei redo
do 2° gntpo de companhi as de saúde
por t er em] arca o
pala a 4a Begi ão Mi 1i tar,
onde v.rj servir
por trnpos i
ç50 em reforço
H l,\un!'lIição
norma 1, devendo ser cons iderado nesta situação
desde 10 de .lunh i de 1961(po r de sp acho de 28 de ,1go S t.i de JQ(j 1)
>

Fngenh,}f

I (I

Regimento

je eoeenhario

nO

20 sargento

de engenharia
Ar'findio da Si I a Piteiro
da
Escola Prática
de Engenharia
eor ter errbnr ano para
o Es t.ado da Tnd iu , onde vai se rv i 1 pOI U' po s i ç50 e['1
reforço
à puarnição
normal
rleven-io ser r n sa de r e.Io
ne~ta situação
dcsrIe 5 de Ago'lt..od" 1961.
(Por desflnclLO de 28 de Ago::to de ("Vil)

Servi"o

2° r.rupo

de Alhlllnistrllç50
l:e

Ulitrr

Comp,mhi as de ~ mini c;traf'l1o

: i I i t ar

Fur rie l do S.A.~':. .Ioa qu im Pedro Gú.lvüo B 'II to da I'seo1 a
Prática
de Adm.in i s t ruç ão ~1ilitar
por ter embnr-cado
)nJ'(l
Q 3a Hegião
tJfi litu
o de vnJ servj r por imposi
ção pm refor'ço
ti g'
ruiçóo norlTt11 devt'lld"
s r considerado nes Lti si tuação rksrle 9 i...
N.',oc;·o de 1961

(Por··de$[Jt1C'J.<.. de '1"< de .i"':I)~tn de

tlo U I t r am a (
3:1 !legião I'i I i tar

1f1f)t)
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de.arti~haria.J~sé
Ro~rigues A~ves, do regi
20 sargento
menta de artIlharIa
antlaerea
fIxa, furrIéis
de infan
taria.
Hodolfo Valentim Oliveira
e Manuel Nunes dos
Santos, da Escola Prática
de Infantaria
furriel
de en
genhari a ~1anuel Duarte Bernardo,
do quartel
general
da 2a Região Militar
por terem embarcado para o Ultra
mar onde vão servir
por imposição em reforço a guarni
ção normal, devendo ser considerados
nesta
situação
desde 27 de Julho de 1961.
(Por despacho de 28 de Agosto de 1961)

4a Região Mil itar
20s sargentos
de infantar:ia
Joaquim de Jesus ,1orgado,
do regimento de infantaria
nÇl 4 Flori al 5Hv/do Sequeira Hi t,a do regimento de lIlfantaria
n 1.0 r ern an
do Vaz Coi
r-a do" centro
de instrução
de operaçõe'
especr are • .José fh JeIro do reg mento de artzi lhar i a pe
sada nO 2 por terem emearcado para o U tramar
onde
vão ser ir por imposição em reforço à guarnição normal
devendo ser considerado')
nesta situação
desde 29 de
.lu lho de 1961(Por despacho de W~ de Agosto de 1961>

Comando

Territorial

Independente

da GUIné

20 sargento
de engenharia
Ant6nio Alve~ c<.rimbra da Es
cola Prática
de FJlgenharia
por ter SIdo .nomeado para
servi r por vo l untáriado
devendo ser cons idcrado Desta
situação
desde 25 de Agosto de 1961.
(por despacho de 2 de Setembro de 1961)

y - CO~Cl'RSOS,

CURSOS E FSTAGIOS

A) - Concursos
1 - Abertura

e encerramento

Para os devidos efeitos
se anuncia
curso para o posto de 10 sargento
em todos os instrumentos

Anúncio

da Abertura

10 -A aLer tura do concurso

que está aberto conmúsico de la classe

do ~oncurso
será

anunciada.
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a)-Na ordem das unidades do Continente e Ilhas Adjacentes. a que pela sua orgRnizcção pertença Banda
de música, no dia 3 de Outubro de 1961.
b)-Nas Províncias Ultramarinas de Angola e ~oçambique
na mesma data ou logo que nos respectivos Comandos
Militares for recebida a presente ordem do Exérciw
to
3a Série . se nelas der entrada depois do dia
3 de Outubro de 1961-

Declaração

dos Candidatos

2° As declarações dos candidatos devem ser entregues
a) No continente e Ilhas Adjacentes com a antecedência precisa, por forma que seguindo as vias compe
tentes, dêem entrada no Q.G. do Governo Militar de
Lisboa. até ao dia 25 de Outubro de 1961.
b) Nas Províncias Ultramarinas de Angola e Moçambique
nas datas que forem fixadas pelos respectivos Cow
mandos Militares.

Constituição

dos Júris

3°-Junto do Governo Militar de Lisboa funcionará um Júri
a nomear nos termos do artO nO 3990 do R.P.P.I.E.
alterado pela nota-circular da 3a/1tno
11974 de ~4
de Julho de 1937, por forma que possa ter a sua pr1
meira reunião no dia 30 de Outubro de 1961.
4° Junto dos Comandos Militares de Angola e Moçambique
será constituído conforme se acha estabelecido no nO
3 da nota-circular nO llq74 da 3a/1a de 14 de Julho
de 1937t funcionando independentemente do Júri do Governo Militar de Lisboa e subordinando os seus trabalhos às disposições do R.~.P.I.E .•

Condições

de Admi ssão ao Concu rso

50-Ao presente concurso Só serão Admi tidos os candidatos
que satisfaçam nesta data (10/9/1961) as condições expressas no artO 395° do R.P.P.I.E.

Provas do Concurso
6°-As provas do concurso serão subordinadas ao programa
constantes do R.P.P I.E. aprovado pela Po rt.ar i a nO 7619
de 31 de Julho de 1933.

aa.
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Classificações

e intercalações
aprovados

763

~ ,"""**********,,,

dos candidatos

7°-A classificação de todas as provas dos concursos Incumbe:
a)-Ao Júri que funeioft: jW<'lt-o do G.M. de Lisboa e dos
candidatos das UnlUrtueS do Continente e Ilhas Ad
jacent~s.
b) Aos Júris nomeados pelos comandos militares das
Províncias de Angola e Moçambique, dos candidatos
em serviço nas mesmas Províncias.
c) Os processos organizados pelos Júris serão remeti
dos à Repartição de Sargentos e Praças, ~recção
do Serviço de Pessoal, onde se procederá à inter
calação.de todos os candidatos aprovados segundo
as classificações obtidas e as preferências legais
e elaborará a lista única da classificação final
a publicar na Ordem do Exército - 3a Série.

Disposições

Oiversas

8°-Nos casos não previstos nestas instruções, dever50
ser observadas as disposiçnes do R.p.p.r.E., e as alterações posteriores nomeadamente, as que constam na
Portaria 8212 de 30 de Agosto de 1935 e 13505 de Julho de 1951, devendo em caso de dúvida ser consultada
a R~partição de Sargentos e Praças da Direcção do
Sernço de Pessoal do Ministério do Exército.
(Por despacho de 2 de Setembro de 1961)

B) - Cu rsos
- Nomeação de Pessoal
Foram nomeados para frequentar o Curso de Fscuta e Analista de Tráfego, ~le teve início em 28 de Agosto de
1961, na Cheret onde foram mandados apresentar os sargentos abaixo indicados
2° sargento - João Luiz de Abreu
B.T.
- Rui António da Silva - G.A.C.A. 2
José ~aria Sequeira - R.A.A.E.
",
- Manuel Carvalho Palácios da Silva
E.M.F •
(por despacho de 28 de Agosto de 1961)

.

2 - Averbamento

de Cursos e Especial i'ldts

Frequentaram cOO! aprovei tamento e cOO! as classi ficações
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que lhes vão indicadas
o cur.c;o de inspecção
de alimen
tos
que funcionou
na Escola de Serviço
Veterinário
Mil i tar
àe 2,t de Abril ele 1961. a 15 de Julho de 1%1
os seguintes
sargentos
de Almeida
2° Sarg. Fnfvlli p, Oavid Pereira
Castro •..•.•••.•••••
_ Regular
C. 1.M.S.M. -Furriel
António Domingos
'
Joaquim Manuel Brígida
R. I. 11
Flor ..••••...•..••.•.

B. 1.1.19

A estes

sargentos

deve ser

averbada

esta

especialidade.

Frequento'
com aproveitamento
e com a classi fic~á.o
que lhes
~ 'lIdicada
curso de en fe me i ro hipico
qu funcionou na Escola do Serviço Veterinário
Militar
de 9 de Janeiro
de lq61
a 5 de Agosto de 1961 o l°
cabo n? 46/651/53
.10 é Cordeiro
da G.N. B. .•. 10 65
A est.e cabo deve ser averbado aquele ClJrso~
(por despacho de 4 de Setembro
de 1961)
Frequentou
com aproveitamento
e com a classificação
que
lhe vai indicada
o curso bási co de ~'á4uinas de Omta
bi l idade que funcionou na J. B.M. port.ugnesn de 3 de
Julho de 1961 a 2 de Agosto de 1961 o argen o aju
dante de infantaria
Jo ' Joaquirr
87%·
A e te sargento
deve ser averbado aque l e curso.
(por despacho de q de Setembro
de 1961)
Frequentaram
que lhes
ção, que
quitação
Abri 1 de

com aproveitamento
e corr as cl ass i fica~;;es
vão indjcadas
o curso de Monitores
de Equ ta
funcionou no centro Mi 1. F.nucação Fí·"i('a E
e De:sportos de 10 de Outubro (le 1960 a 5 de
1961 os s eguint.es s ar gen tos,

Su I'i c.
2° sarg . .Jacinto Damaso de Vasconcelos
regular
,
José Ministro
~nfi('.
E.P.J, -Furr ie l- José Vieira de Sousa
l3o!rl
E. P.A. l° Cabo Joaquim Cost.a Pe ia Garcia
F..P.A. I
Joaquim José
i.Ive Haimundo
A estes sargento!'
deve ser averbado este curso e a e<;
pecialidade
de 'Fquit.aç5o
(monitor)".
(Por despacho de 31 de Agosto de 1.961)

E.P. I.

R.C. 7'

C) - Estágios
- ~verbamento
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Frequentaram com aproveitamento o Estágio de Manusea~r
to de Explosivos que funcionou de 24 de Julho de 1
a 5 de Agosto de 1961, os seguintes sargentos

I

00 G. D. C. C.
2° Sargento
"

"

Manuel Fernando Tomáz
Fernando Pereira de Sousa
António José Marcelino

"

"-

António dos Santos

/I

"
. "
- António Laço Jeca
Furr1el
- Victor Manuel Pereira da Guia
Do G. C. C. IR. C. n° B
2° Sargento- João Alfaia Figueiredo
"
"João Francisco Candeias
"
"
António Manuel Correia
Do R. Cavo nO B
2° Sargento António Pires Moura
n
,,_
Filipe Joaquim da Conceição Martins
Do R. Cavo nO 7
2° Sargento- Rogério da Fonseca S~tos
Do R. Cavo nO 6
Furriel
- Joaquim Silva Pinto

00 R. Cavo nO 3
2° Sargento- Francisco da Silva Braz
Furriel
- Joaquim António Gomes Frade
Joaquim de Deus Pereira
Da E. P. C.

2° Sargento

Manuel Rodrigues Escapa

A estes sargentos deve ser averbado aquele estágio
Frequentaram com aproveitamento o estágio de caçadores
especiais que funcionou no Centro de Instrução de Ope
rações Fspeciais de 17 de Julho de 1961 a 12 de Agosto
de 1961, os seguintes sargentos
Unidade ou
Estab. do Posto
I nst ruendo

R.I. 1 1° Sarg.
"
R.I. 5
"
R.I.lO
R~I.r. 17 "

"

"

Nome do Instruendo
Manuel Teixeira Júnior
Guilherme Marcelino de Sousa F1dalgo
Manuel José Monteiro
Angelo Faria Mendes
Isaias Carreiro do Amaral

ORnEM DO EXERCI TO N°. 25
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B. r. 1.17 I°Sarg. - Baúl da Cunha Correia
E.P. T.
;,
José Domingos Correia Leitão
R.C. 6
"José
Dias Roldão
B. r.1.18
I"
Pedro Taveira Ribeiro
C.LM.S.Mar."
Manuel Moreira de Andrade
D.G.A.
"António
(onç al ves Mestre
R.I.14
Joaquim Pereira dos Santos Figueiredo
R.1.13
Avertino José Bernardo
R.r. 8
"António
da Silva Ferreira Vilarinho
R A.P. 3
Paulo Vace l.ar Guedes M'alvar
R.I 1
2°Sarg.- Jorge Rodrigues
R. I. 2
José Cavaco Peres
R.1.10
"Manuel Maria Parra Fui vo
.\
Angelo Ferreira de Resende
R.I.I3
"Eduardo
Alcino Pereira
R. 1.15
Augusto da Costa Grácio
E.P. I.
António Virgílio
Mendes
Pres.Mil.
José Vicente Martins
D.G.M.G.
Francisco de Medeiros Carreiro
R.l. 5 2°Sarg.Milo
José Júlio Martins Pardal
\ílio Martins Bal tazar
.i

~t

H

"

t,

R.!. 7
R.1.13
R.1.15
B, 1.16
E. P. I.

n

"
Fur.Mi.I>
vv

2

..

"

"
"

11

ti

"
fi

"

"

s.r.

3

"''''"'
i tor Martins

"Humberto
Fernando Neiva
José Mário Pinto
Adão da Si 1va Martins Rodrigues
h

R. r. 1

R.I.

•

Furm.,.,

n

,.
"

António Rodrigues Miguel
Francisco
Alves Minga

Abílio

de Jesus

Chaves
Engenheiro Pccha
Orlando Jorge Azevedo Reis
António Augusto Sousa Nunes
Palmiro Roque Correia
Jacinto Ferreira Nicolau
José Américo da Silva Costa
António GuiJo da Silva
José António de Oliveira Cbelho
Carlos Eduardo de Freitas Silva
Américo Lopes Velamatos
António Henriques de Oliveira
Boi Fernandes 1j)10 Rei
Gilberto Hodrigues Neto
Heitor da Conceir;ão Roque
Afonso Olstódj () de l!ri to
José Ri C~ rrlo Canof'i A<; Ner»
José Bentes Freire

Car-Los Alberto
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,.

3 Fur.Milo

R.I
ti
,I

I'
I'

"

"

fl. I.

4

\I

"

..

\I

R.I.

\I

5

ti

"
"
R.I.

"
"

6

.,
"
"
"tv

ti

1\

R.I. 7

.."

".,
I.

"
"

..

"

ti
I.

"

R. LIO

..

\I
I.

ii

.,
"

\I

"

António Menor da Silva Baião
Horácio Bagado de Brito
José Colaço Botelho Fernandes
Manuel Mestre Raposo
- Inácio Bosa Prás
António Palma Doroteia
António Miguel da Piedade Pen~do
Hernâni Martins
do Patrocínio
José Fmi l i ano Moreno Entrudo
José Manuel Martins
José M.anuel Martins ~,101arinho
António Lucrécio
Davl~
Rui de Oliveira
Nunes Malha
Rodrigo Albuquerque
da Purificação
Manuel Val.demar Cerque:í r a de ~1atof
Autónio Atmando Dias de livei.ra
Germano António RibeIro
Fernando de Melo Cosm
Fern
do d€' Freit '.< 1)la t
Victor Manu 1. Na ~~('jt
'1er'It'llte'
Vi.c to r Seguro Bodri.gu -s França
Henriques
d Sousa M rcues Barr la
Jaime Martins Mo rr'i o
Horácio do Canno Bon .5
Fernando Car l.os
Si Iv "Iv s
Pedro Manuel Coe lho Ribf 1ro Amaral
António da Silva Capitão
Abílio Canda do Mart,ir
Mário An íba l Ramos \~el nanh a
AI fredo Oliveira
Fer-re-i r-a
Fernando Maria Simões
ManueI Drar te Ca Ihe i r J<;
Mário Gastão Mar t in= ~'lrques
da Costa
Manuel Augusto dos Santos Sebastião
Mário de Carvalho Mat i es Pina
António João da Conceil;áo Molarinho
Jacinto
José Fernando de Oliv u r a
C
José Domingos Marques fli berro • raça! _i c~
Elói Marques Tavares
Amàndio Alves Carvalho
Norberto
de Freitas
Cosme Rosmaninho
Angelo Ribau Teixeira
Mário Gomes ~1ilanda
José Augusto Dias Carne i ro
Mário ~'~endes de Almeida
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R.I.IO Fur.Milo- Manuel de Jesus Tavares da Silva
R. I.H
Carlos Alberto da Costa Carvalho
Alvaro Martins Gil
"
"
Levi Frias dos Santos
"
Luís Moreira Soares
R.L12
"
José Acácio Martins Nunes
"
Venício dos Santos Miguéis
"
"
Arnaldo Domingos Matos
"
"
Joaquim
Monge Rodrigues Dias
R.L13
"
Jorge Luís Morais de Azevedo
"
"
Manuel Pereira Correia
"
"
Nelson Tiago da Conceição Beldade
"
José Manuel Palma Borges
"
"
Manuel João Poeira
"
"
Rodrigo Vieira Rodrigues
"
"
José Manuel Pereira Bicho
"
"
Joaquim Manuel dos Santos Sousa
"
"
Firmino Santos Moreira
"
"
Pedro
do Nascimento Martinho Barbosa
"
"
José Luís Baptista das Neves
"
"
António Gomes Coelho
"
"
João de Castro Azevedo Correia
"
"
Augusto Maria Machado Albuquerque Carvalho
"
"
António Nepomuceno Cardoso
"
"
Domingos Ferreira Gonçalves
"
"
Carlos Alberto Oliveira Gomes
"
"
Ezequiel Porto da Silva
"
"
José Ferreira de Andrade
"
Alípio Fernandes de Oliveira
"
"
ti
• Joaquim Francisco Lopes Fernandes
R.!.'.
António Nunes da Silva
"
António Maria Ferreira Patrício
"
"
Narciso Acácio da Silva
"
"
Modesto de Castro Gomes Martins
"
António Simões Martins dos Santos
César Augusto de Almeida Morais
"
"
Virgílio
Manuel Gouveia dos Santos Cassio
"
"
André de Almeida Pereira
"
"
António Campos Lencastre
"
"
José de Matos Figueiredo
"
"
Mário Joaquim de Sousa Marques
R.1.15
"
António Sequeira Cabrita
"
Luís António Vieira Trincão
Henrique Manuel Marques Fernandes Claro
"
"
Francisco José da Silv~ Duarte Ferreira
"
"
ii

..
ii

..

lO

ii

ii

ii

li

..

II
ii
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R. 1.15 Fur, li1') João da Encarnação Sousa R "alho
Raúl •'azaré Pessoa
Furico unes
José dos ·....
antos achadas
"
n. 1.]6
"Anlbal dos Heis Estevinha
João ~anuel ,~rte Lopes Sinas
"
Henrique Zarcos podrigues r~erreiro
Jo'>é de \lira Vinagre Vidigal
P. J. I..17
Jorge António Pe i s de Carvalho
1nnuel Baptista da ~ilveira Avila
Aurél io Aguiar de Sousa
.José [li cardo Torres 'eves
"
Jorge António Fernandes dos Rei s
José Henrique Correia da Ponte
"
António Soares Cabral
B. r. 1.18 "
Gabriel Jorge Canno
Manuel Pedro Podr igues
"
João Carlos Correia
Manuel Humberto Lopes Paptista
B. r. 1.19
João IJltónio Marque's Alves
Gastfio da Conceição Pedrosa
"
"
João Celestino Sousa Henriques
"
"
João Alberto Paquete de Oliveira
R.C. 6
José Hilário ampaio
"
Fél ix José da Si 1va
"
.José Fduardo dos Santos Tendeiro
R.C. 8
- Manuel .José Pintõo Qrin a
Fernando Hei tor Martins
"
- Renato Costa Pereira
,
R.C. 9
- Joaquim Manuel Sampaio de Sousa Martins
Ilídio dos Santos Meireles
P.C.lO
"
Luís Moreira da Cruz
C. D.~~.\l. "
José 1artins (anes
Lino Mota da Gosta
II

II

I.

lO

1/

li

.

A estes sargentos deve ser averbado este estágio,
VI - OFr.lARAçnE~

1 - Preterições
Declara-se que se encontra preterido na promoção ao posto
imediato desde 31 de Agosto de lq61 por motivo disciplinar o furriel 2° meco electrir.ista ;\1 p.rto AnO"\.:sto
Lopes Pereira da Cost.a da Ovnpanl jH Di vi ei oná ia ri€'
l'( nut.enc]
de at.er i al.
J

3a. Sé r i e
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de estar preterido na rornnção a 2° sargento de
artilharia desde 8 de Julho de IQ61 por satisfazer
às condiçí)f'.c;
rl~ promoçã0 o furriel Ant01lio da Silva
Car-valho da 3a Região Mi lital' referido na O. F. n? 143a Série de 20 de Maio de 1961. (pág. 361).
(Por despacho de 29 de Agosto de 1961)

DeIXOU

2 - Rectificações
Declara-se que tem o nome de João Mário Matos e não José
Mário Matos como por lapso, foi publicado, o 2° Sal'
gento referido na O.E. nO 21 - 3a Série
de 30 de Ju
lho de 1961 pág. 619.
(por despacho de 29 de Agosto de 1961)
Declara se que o furriel 2° meco radiomontador
Armando
de Morais do grupo de artilharia contra aeronaves n01
promovido ao actual posto pela O.E. nO 20 - 3a Série
de 20 de Julho de 1961 pág. 583 conta a antiguidade
desde 28 de Maio de 1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, e não como se publicou na referida O.E ..
(Por despacho

de

1 de Setembro

de 1961)

Chama se Viriato Amado Pires e não Viriato Armando Pires
o furriel do Comando Territorial Independente do Esta
do da India. pela O.E. nO 22
3a Série
de 10 de
Agosto de 1961, pág. 641 teve passagem ao quadro per·
manente da arma de caval aria.
(por despacho de 25 de Agosto de 1961)
Embarcaram para a 4a Região Militar em 8 de Julho de
1961 e não em 22 de Junho de 1Q61 conforme consta da
O.E. nO 21 - 3a Série de 30 de Julho de 1961 pág. 612
e 626, os seguintes sargentos:
2°sarg.arta. Francisco José dos Remédios Diabinho R.A.C.
Rogério Marques de Sousa- D.M.F. de Almada
Francisco Florêncio Perú
C.l.4.A.C.
Rafael Marques - FI.A.L. 2
Joaquim Augusto Louro
FI.A.L. 2.
(Po r de sp acho de 29 de Ago s to de 196 t)
ti

"

"

II

"

"

ti

"

"

"

"

II

Pertencia ao Campo Militar de , anta Margarida e não ao
regimento de artilhnr'a peqada nO 1 o l° sargento m~c.
de viaturas rodas n"lnipl Simões.

3a. Série
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a)Declara se que o furriel 2C meco viat. lago especiais
Vanzete Tomás Saraiva do regimento de artilharia pe
sada nO 1 foi promovido ao actual posto e colocado
na Escola Prática de Artilharia.
b)Declara-se que o furriel 2° meco viat. lagartas especi
ais, t!orácio Aaílcar dos Santos Pereira do regimento
de artilharia pesada nO 1 foi promovido para este re.
gimento com destino ao centro de instrução de Serviço
de \1ateriaI. Fica sem efei to a parte respei tante a es
tes dois furriéis publicadas na O.E. nO 24 - 3a Série
de 30 de Agosto de 1961 pág. 712.
(Po r despacho de 6 de Setembro de 1961)
Declara se que o furriel de engenharia rodoviário, Nar
ciso Paptista Marques, do grupo de companhjas trem au
to, conta a antiguidade no actual posto desde 26 de
Julho de 1960. e não como foi publicada na C.E. 24
3a Série de 30 de Agosto de 1960. (pág. 766).
(por

despacho

de 28 de Agosto

de 1961)

Que na O.E. nO 15
3a Série
de 30 de Maio findo, a
páginas 411
Declarações
Invalide~no
fim da pág.
onde se lê· Begimento de infantaria nO 8, deve ler se
Regimento de cavalaria n? 8.
'
(Por despacho de 26 de Agosto de 1961)
Publica se que a classificação final obtida pelo 2° sar
gento José do Nascimen to Dias da 4a Begião Militar, é
de 12,8 valores e não de 12,7, como por lapso foi refe
rido na O.E. nO 19 - 3a Série de 10 de Julho de 1961,
pág. 558. Este sargento fica colocado imediatamente a
direita do 2° sargento Delfim Rosa Couto, da!
,la
Prática de Engenharia.
3 - Reto rmas
Que, no Diário do Governo nO 198
2a Série de 24 de Agosto em curso foi publicada a pensão anual de inva
lidez, concedida a praça a seguir mencionada, estando
já deduzida do desconto a que se refere o artO 13° do
decreto
Lei nO 36.610 de 24 de Novembro de 1947
rectificado pelo artO 11° do Decreto Lei nO 39843 de 7
de Outubro de 1954
elo que deve ser abatido ao efectivo da sua w1idade no dia 1 de Setembro passado, desde
quando passa a ser pago pela Cai a C~ral de Aposenta
ções e fica sujeita a todas as disposições reguladoras
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dos mi li tares reformados.

Escola Prática
soldado nO 866/60

de Artilharia

Adelino da Silva Rodrigues Centeio

~36$OC
Que sej am considerados na
viço prevista na parte
-Lei nO 28404 de 31 de
que a cada um se indica
pazes de todo o serviço

Batalhão

si tuação de des ligados do ser
final do ar t.? 15° do Decreto
Dezembro de 1937 desde a data
por terem sido julgados mca
militar.

de cacadores

Furriel de infantaria José
Julho de 1961.

Regimento

na 6

ugusto Antunes

de artilharia

de costa

2°.sargento do Q.A.E. João Pinheiro
1961.

10 Grupo

de Companhias

2° sargento enfermeiro Domingos
desde 20 de Julho de 1961.

desde 25 de

desde 25 de Julho de

de Saúde
da Conceição

Marrafa,

Que seja considerado na si tuaçâo de desligado do serviço
prevista na parte final do artO 15° do Decreto Lei nO
28404, de 31 de DezemLro de 1937 desde a data que se
indica por ter atingido o limite de idade

Regimento

de infantaria

nO 2

1° sargento seleiro correeiro António José Moreno, desde 20 de Abril de 1961.
(por

despacho

de 28 de Agosto

de 19(1)

4 - Vencimentos
Declara-se que passam a vencer pela verba "Quadros Apro
vados por Lei" os seguintes 2°s sargentos meco radio
montadores' Manuel Camoesas Garção do regimento de in
fantaria n? 15, Luís Migij,t!l
Viei r a Sahi.no e Asdrübal
J~lio Freire Sepúlveda da Fscola Militar Flectromecaru ca,

(por

despacho

de

:D de Agosto

de 1961)

Decl ara. se que,passam a vencer pela verba "Quadros apro

vados po~ Lei,' os seguintes sargentos e furriéis:
Sargen~o ajudante mec automobilista Mahuel dos SantoS
oPere~ra do ~rupo de comp~hias trem auto.
2 sarg.mec V1at.lag. Fuc li des Inocenc i o da Silva P. is
do .e 8
., .,

"

"

Ilf!l dl'" ~hl"W I r.li:=tr'l"e~

ItA.P. 1.

/'\rltnneo::

+o
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sarg.mec.viat.lag.-Joaquim

"
",.

"
"

II

II

Maria Franco Leandru do R.A.P.l
" " Nelson Raptista Borges do R.A.P.l
"
do P.A.L.l
" " José dos Santos Gomes
,.
Alberto
Oliveira
Magalhães
Lacer"
"
da da F.P.E.
Fui António Frazão Gouveia, da E.M.
"
Electromedlnica.
(por despacho de 25 de Agosto de 1961)
II

II

VII

- OP.ITUARIO

Agosto 29
2° sargento de cavalaria Paulo António Neves
Mota do re~imento de cavalaria nO 7.
(por despacho de 2 de Setembro de 1961)
?0??0???0000000000000~0000000000000000000000000000000000

o

Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

da Silva

Está conforme.

o

Aj udante-üener
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MINISTtRIO
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N°. 26

20 de Setembro
--

Publ ica-se ao EXercito

SAIGN'JOS

~aixa de Serviço

-

--

o seguinte:

I - MUDANÇAS

.

de 1961

DE SITUAÇjO

to ÇlJAlID PW.ANEN1E
por Incapacidade

Física

Quadro da Arma de Infantaria
Pa?sou a ser considerado nesta situação por ter sido
Julgado incapaz de todo o serviço militar pela J.B.I.
reunida no H.M. R. n? 1 em s e= !~o de 1 de Setembro de
1961. o ~o sargento Luciano Augusto Pires, do regimento de lnfantaria nO 6.
(Por despacho

Passa~em

à

situação

de 11 de Setembro

de 1961)

de Supranumerários

Quadro da Arma de Infantaria
passou a ser considerado nesta situação desde 23 de Agosto de 1961 o l° sargento de infantaria António
Joaquim .loreno do regimento de infantaria n? 2 tendo
como unidade mobilizadora o batalhão de caçadores n? 5
por ter sido nomeado para serVlr p~r imposição.em re
forço a guarnição normal na Provrnci a de Moç ambique
(Por despacho de 111 de Setembro ele 1961)
.... er consi e fi os 'esta ~ltl <',;50 de-sde- Q de
"
ri . f
. I\n'.
t\gosto ( 1961 o 2" <) 8 "'rw-n tr.<; p 111 '1'1 ~'b'·r.
a rt')fllhlO

,
P assaram
J I

d're

1,.,

~es

II,

u

l'~nDius r... rdnso

Jos~ RI elrn _oe o
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Jo~é Valentim de Matos Pratas e o furriel do serviço
de saúde Armando Ferreira Redemptor
do regimento de
infantaria n? IS, por terem embarcado para a 3a Região
Militar
onde vão servir por imposição em reforço
guarnição normal.
(por despacho de 11 de Setembro
de 196t)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 12 de
Agosto de 1961, o 2° sargento de infantaria Diernantino
Marques da Eira, e os furriéis Francisco Pires Mateus
Filipe Mesquita, Manuel Martins Ferreira todos do batalhão de caçadores nO 10, por terem embarcado para a
3a Região Militar
onde vão servir por imposição em
reforço a guarnição normal.
(Po r despacho de 11 de Se t embro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 23 de
Agosto de 1961, os 2°s sargentos de infantaria, Manuel
r~es ~as Campos, Jerónimo dos Santos Rebocho Carrasqueira, Francisco Rodrigues Nogueira
António . uel
Mestre, António de Jesus Serra. Manuel VicenL~ ~rreia
todos do batalhão de caçadores nO 5 por terem embarcado para a 4a Região Militar onde vão servir por impo
sição em reforço b guarnição normal.
(Por despacho de 11 de Setembro
de 1961)

Quadro da Arma de Arti Iharia
Passar an a ser considerados nesta si tuaç âo desde 8 d Ju
lho de 1961. os 2°s sargentos de artilharia Maecelino
'into Lourenço. Manuel Joaquim Leite, Ant6nio Cor
reia Ribeirinho, Manuel Furtado Simas, Manuel José
Rainha dos Santos
todos do regimento de artilharia
ligeira nO I, por terem embarcado para a 4a Região Militar onde vão servir por imposição em reforço
guarnição normal.
(por despacho
de 11 de Setembro de 1961)

auadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desd 30 de Ju
nho de 1961, o l° sarg n o d cavalaria, Manu 1 Joe
quim Cotovia, do grupo divisionário d
arras d
ombate, tendo como uni dad mohi 1, :r.Relora
o r gim ~to d
cavalaria nO 8, por tpr ~irlo nomPRdo pArA .~rv;r por
imposição em reforço b ~arnjção normal, na Provín.ia
de Moçanbique.
(por despacho de 6 de Setembro
de 1961)

aa.
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 3 de Ju
nho de 1961, o 2° sargento de cavalaria João Celestino
da Fncarnação Barreto, e os furriéis Joaquim Manuel
Germano Ganhão Abílio Fernandes Pinto, José da Silva
Neves, Eurico Romeu Teixeira Pereira, todos da Escola
Prática de Cavalaria
por terem embarcado para a 3a
Região Militar onde vão servir por imposição em refor
ço à guarnição normal.
(Por despacho de 11 de Setembro de 1961)

Ouadro da Arma de. Engenharia
Passaram a ser considerados nesta situação desde 23 de
Agosto de 1961, os 2°s sargentos de. engenha~ia, José
Filipe Gardinho, Manuel Sanches da S1lva Boav1da, Eduardo Rosa Rebelo
do regimento de engenharia nO 1,
por terem embarcado para a 4a Região M~litar onde vão
servir por imposição em reforço à guarn1ção normal.
(Por despacho de 11 de Setembro de 1961)

Ouadro de Amanuens9s

do Exército

Passou a ser consid~rado nesta situação desde 8 de Julho
de 1961, o l° sargento do Q.A.E. Jos~ Cardoso do Campo
de Instrução Militar de Santa Margar1da. tendo como uni
dade mobilizadora o 2° Grupo de (bmpanh1as de Administração Militar, por ter sid? nomeado para servir por
imposição em reforço à guarn1ção normal na Província de
Angola.

Ouadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Agosto de 1961, o furriel 2° meco radiomontador Luís de Almeida Pinto, da Escola Militar Electromec§nica, tendo
como unidade mobilizadora o regimento de infantaria na
15, por ter sido nomeado para servir por imposição em
reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(Por despacho de 6 de Setembro de 1961)

Quadro do Serviço Geral
Passou a ser considerado nesta situação desde 18 de Julho de 1961, o furriel corneteiro, Luis Aguiar Camilo
do batalhão de caçadores na 5, tendo como unidade mobilizadora o regimento de infantaria nO 12, por ter sido

3a. Série
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nomeado para servir por imposição em reforço h guarnição normal na Província de A~gola.
(por despacho de 6 de Setembro
de 1961)

II - PROMOÇOES
SAIUNIOS fi QJAJ:ro P~FN1E

Armas e Serviços
Ministério
Di recções

e Chefias

dos Serviços

Na Dependência
Direcção

do Exército
e outros

do Ajudante

do Serviço

órgãos

General

de Pessoal

l° sargento de cavalaria, o 2° sargento Domingos da Conceição Santos, contando a antiguidade desde 30 de Junho de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 7 de Setembro
de 1.961.)
l° sargento de artilharia o 2° sargento Inácio Santana
Perdigão, do regimento de artilharia ligeira nO I, contando a antiguidade desde 8 de Julho de 1Q61 data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
(Por despacho de 1.1 de Setembro
de 1961)

Na Dependência
Chefia do Serviço

do vice Chefe do Estado Maior
de reconhecimento

das Transmissões

2° sargento de engenharia transmissões, o furriel Victor
Tomaz Ramirez contando a an tiguidade desde 31 de .Iu
lho de 1961 data a partir da qual tem direito aos ven
cimentos do novo posto

Escolas
Infantaria

Práticas rt~s Armas e Serviços,
de instrução e unidadB~

centros
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Peglmento

de infantaria

nO 2

Furriel 2° meco radiomontador, o l° cabo João Francisco
Parrulas Valadas contando a antiguidade desde 19 de
Agosto de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(Por

despacho

Regimento

de

13 de Setembro

de infantaria

de

19~1)

nO 10

l° sargento l° meco viat. rodas, o 2° sargento António
da Costa Alberto, contando a antiguidade desde 8 de Julho de 1961, data a partir da qual tem direito aos ven
cimentos do novo posto.
(por despacho de 7 de Setembro de 1961)

Regimento
..

de infantaria

nO 11

Furriel 20 meco radiomontador, o l° cabo Américo José da
Conceição Gonçalves do regimento de artilharia de cos
ta contando a antiguidade desde 6 de Agosto d~ 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 7 de Setembro de 1961)

Pegimento

de infantaria

nO 15

l° sargento 1° m~c. vi,at. rodas o 2° sargento António
Augusto Verís. Imo RuIVO contando a antiguidade desde
8 de Julho de 1961 data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 8 de Setembro de 19(1)
Furrrel 2° meco radiomont.ador, o l° cabo José Gaspar Vi
deira Caixada do regimento de lanceiros nO 2 contando
a antiguidade desd~ 6 d~ Agosto de 1961, data a partir
da qual tem direIto aos venCImentos do novo posto.
(po r despacho de 12 a Setembro de 1961)

Batalhão

Iv

de Cacadores

nO B

sargento de cavalarIa o 2° sargento Orlindo Ferreira
dos ;antos Pe'eira ~!Qrgado, do regimento de cavalaria
nO 8 contand( a antig ldade desde 30 de Junho de 1961
data a partir da qll .I tem difeito aos vencimentos do
novo posto Vence pel 'Verba "Pessoal de nomeação vIla
lícia além dos quadros'
(Por despacho

de

7 de Setembro

de 1961)

3a.

pri

~rtilh;'Hia

d" 'lrtilharia

qegimsrto
Furriel
2° artífice
Pinto
contando a
data a partir
da
novo posto.
(por

Regirllento

nO 1

ligeira

serralheiro
o 1° cabo José Loureiro
antiguidade
desde 25 de Junho de 1%1
qual tem direito
aos vencimentos
do
despacho de S de Setembro de 19(1)

de arti

l har l a I igei r a nO 2

l° sargento l° meco viat.
rodas, o 2° sargento Laurentino
Martins ~loreira
contando a antiguidade
desde R de Julho de 196] data a partir
da qual tem direito
aos vencimen tos do novo posto.
(Por despacho de 7 de Setembro
de 1961)

Regimento
l°

de art i Inar i a ant i aár e a fixa

sargento
l° meco viat.
rodas
o 2° sargento,
Manuel
Nicolau Br inco contando a antiguidade
desde 8 de Julho de 1961 data a partir
da qual tem direito
aos
vencimen tos do novo posto.
(Por despacho de 7 de Setembro de 1%1)

RegilTlimto

dr- ar t i lhar i a nesada

nO

Furriel
2° artífice
se rr alhe i ro
o l° cabo remando 1.0
pes Ilias Agudo contano
a an t igiri hrle desde 15 de Ju
lho de 1961 data a partir
rla qu~] tem direito
aos
venr-im en t.o s do novo posto,
Destina
se ao centro
de
ans t n G;)o do servi co de material.
(Por despacho de '?1 de Agosto de 19f;t)
Fu rr i e l 2° ar-t j Ei ce se rra Ll e i ro
o o cabo Zacarias
Conceição Pl1ga (acrt~lIt'l1to
do bLlLulltiío de caç ador e

fi
l°

t\ contanclo ii ro túruid'
e desde 1 rle 'eu mbrn de ]961
da t a a p art.t r da qtel
tem direito
ao x ven ci men tr.s 1)
novo po s t.o; f)P[tiIl8
S
'lO cen t ro fle instrllç-o
1
ser
VIÇO de mat!' i al .
(Por d _ra('ho d .. 7 de . o t emlvn, ,iI'; J9f)

egil118ltto

[?

til!

"rhl

n"';;'.HI"

10 sur -en to rI ar ;JI ir i
(~<.
'r
f'i n t r a cou t anc'o ri r tj[uios,'p

'1<J

3

f'l,tt'

(Ir 1"n

ri

2 rl(>

;1)

(,

011

a

ie

'~f

~'1.

lQ61, date a partir
a qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto. llestina-se
ao centro de instrução
condução, auto n? '2. 'ence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia
ali'm dos (uadros",
( ar desp acho de 11 de Setembro de 19(;1)
Furriel 20 artífjce
serralheiro,
o l° cabo Fernando Marques Gaspar do regimento de infantaria
nO 2 contando
a an tigui dade desde 25 de Julho de 1961, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por aespo cho de 31 de Agosto de 1961)
Furriel de artilharia,
o 1° cabo José dos flemédios Caei
ro Gallltão
do regimento de artilharia
ligeira
n? 3,
con t ando a antifuidade
desde 10 de Agosto de 1961. data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do noposto. Vence p'ela verba 'Pessoal de nomeação vitalíCIa além dos quadros' .
(I'o r despacho de 6 de Setembro
de 1961)

ve:

Regimento

de arti

Iharia

de costa

Furriel de artilharia
o l° cabo José Flor Teodoro contando a en t i gu i dade desde 30 de .Iu lho de 1961, data a
par t i r da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Venc pela verLa Pessoal de nomeação vi t al j ci a
alAn dos juad ros ",
(Por despacho
de R de Se t embro de 1961)
i

r,:'lVal ria
Escol~

Prátic~

de GavalAfla

l° sar~ellt(J l° mer ,de armas pesadas

o 2° sargento Pum
Ler-to fjo' çalves Pi res contando a antiguidade desde 27
e .lunl () de 1961
data a partir
d a qual tem direito
aos ven ci-nentos do novo posto.
I ar
desoaclio de 7 de Se t emliro de 19(1)

necri~qnto

Furriel de
d s
.:I L

COI·
H

1

I OV)

D,

nO 1

r t.i l na rí e o 10 cabo Eduél1'10D:>mingosFe rnan
I
u 1r t 1 (:;'lirlarl( rlesd... Y) de ,\,;>;ostnde 1961
Ir d: 'W:> 1 tf'] rhre:i tI "0'' v...ncrmen tos do
stir.1 se ao cent ro 1,.;. i'l rU~3!) condução
c' pe l a verl.a 'Pes,I),l
nO'lle&~::;0 vi t a10'
ouadroa'
(r
('1"
acho de Ir de Se t enbro de 19fJl'

.n

ce

(I

1' ci s

e lanceiros

t
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Fur r ieI de ar tiIhar i a o l° cabo José Joaquim Alfacinha
Pinguinhos
do regimento de artilharia ligeira n? 3.
contando a antiguidade desde 10 de Agosto de 1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do no
vo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi t al j
cia além dos quadros.
(por

despacho

Regimento

de {, de Setembro

de lanceiros

de 1961)

nO 2

l° sargento de cavalaria o 2° sargento David de Almeida
e Sousa contando a antiguidade desde 1 de Agosto de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos quadros.
(por despacho de 11 de Setembro
de 1961)
l° sargen to de caval aria o 2° sargento Dionj zio de Matos
Ferreira, do grupo divisionário de carros de combate.
contando a antiguidade desde 30 de Junho de 1961 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros'.
(Por despacho de 6 de Setembro
de 1961)

Regimento

de taYi'sr'j ,. 9

l° sargento de cavalaria o 20 sargento Joaquim Segurado
Saramago contando a antiguidade desde 26 de Julho de
1961, data a partir da qual tem dir ito aos vencimentos
do novo posto. Vence pel a verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos quadros".
(Por despacho

de 11 de

iet.embro de 19fi1)

Furriel 2° meco radi omon t ador o 1° cabo Alvaro do Canno
Si l va, do regimento
e art.i Ihar i a de costa, contando a
ruI iguidade d sde 6 de A~}sto dê 19b1 data a partir da
qual tem direIto aos vencimentos do novo posto. Desti
na-se ao grupo divisionári o de car ros de conbate,
(Por despa ·hr. e r: de e t embro de 1961)

Grupo Divisionário

de C~rros

rte Combate

me c r'adi
')lIt
d r o 1
lo Mano { 1 Edu rdo
Martillilo, contando a ao iguidade desdp. 6 d~
~to de
1961, data a part:ir a qua l LeIO direi to a08 " ncimen tos
do no o posto.
(Por despacho de 7 de Setembro de 1961)

Fur-ri e l 2
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Fngenhar i a
Escola

Prátic~

de Fngenharia

l0 sargento
l° meco vi at.. rodas
o 2° sargento
António
He i tor Josezinho
contando a antiguidade
desde 8 de
Julho de 1961 data a partir
da qual tem direito
aos
ven cimen tos do novo posto.
(Por despacho de 7 de Se,tembro de 1961)

Escola

Prática

de Engenharia

(Rat.

Eng.

3)

Furriel
de engenhari a sapador
o 1° cabo António Carvalho
Luis
contando a antiguid de desde 5 de Ago s t.o cip 1961
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do
novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação
VI
tallcia
além dos quadros'.
([>0 r des acho de 4 de Se t embro de 19(1)
Furriel
de engenhar i a apador
o}C
er.bo Joaquim .Jesu
al.v ado r runo contando
antiguidade
desde 23 de A
gos to de 1%1 data a partir
da qual tC!'1 direito
aos
venc irn nt.os do 1\0\0 posto. Vence pel a verl a Petwoal
de nOTea 50 \ita1lcin
a16m dos quadros.
(Por despac o de 11 de Setembro de 1961)

Regimento

de engenharia

nO 2

Furriel

2° meco radIomontador
o 10 cabo José C~mes Pe
contando
a antiguidade
desde 6 de Agosto de
1961 dat.a a p ar-tn r- da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(Por despacho de 7 de Set embro de 1961)

rei r a

Escola

Mllit,H

El ec t r onecân i ca

}O sargento

}O meco viat.
rodas, o 2° sargento
Silvino
~'obre de [la r ro s , contando a antiguidade
desde 8 de Ju
lho de 1061, data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por áespacho de 6 de Setembro de 1961)

Furriel
2° meco radiomontador,
o l° cabo Luis Carvalho
Amante contando a antiguidane
desde 6 de Agosto de
-1961. data a parti r da qual tem direi to aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de fi de e tembro de 1961)

1·~. 'r
;,' *
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1" sargento lC meco viat.
rolas
o 2 sargento Franc i sco
de Matos
contando a an t i g iidade desde?
de Julho de
'1961
data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de h de Setembro de 1961)

Serviço

de Sa6de

2c Grupo de'Companhias

de Saúde

l° sargento l° meco vi at . rodas
o 2° sargento Manuel da
Costa
contando
a antiguidade
desde 8 de Agosto de
1961, data a partir
da qual tem direi to aos venc.immtos
do novo posto.
(por despacho de f) de Set embro de 191)1)

Estabelecimentos

Militares

Estabelecimentos

de Instrução

Centro de Instrução

de Artilharia

Antiaérea

e de costa

Furriel
de artilharia
o l° cabo Manuel António Ponte da
Cruz
do regimmto de artilharia
antiaérea
fixa, con
tando a antiguidade
desde 10 de Agosto de 1961, data a
partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
(Por despacho de 12 de Se t embro de 1961)

~entro

d8 Instrução

de Operações

Especiais

Furriel
2° art.j fi ce serralheiro
.. o 1° cabo Manuel Doni.ngos Inês Gonçalves
do regimento de engenharia
n? L
contando a antiguidade
desde 19 de Julho de 1961 data
a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo
posto.
(por despacho de 31 de Agosto de 19(1)

Campo de Ti ro de
l°

AI

cochete

sargento
l° meco viat.
rodas, o ?O sargento
António
Marques de Figueiredo
Júnior,
contando a antjguidade
desde 8 de Julho cip 1Q61 daLa a partir
da qual tem
direi to aos vencimen 1:0'5 rio novo posto.
(Pt
de srrch',
o» Ó ,/p ~efemllrn
de 14{) )

Oiversos

· ..' S'r i
"

I':

PI'

_

'

Furriel 2° artífice serralheiro o l° caLO Alexandre Pi
res Mar t in s do regimento de infantaria n> 2 con t anc'o
a antiguidade desde 2 r1eJulho de 1961 data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Vence pel a verba 'Pessoal de nomeação vi tal ícia além
dos quadros'. (por despacho de 'u de Agosto de 1961)
Furriel 2° meco armas lig., o l° cabo Beinaldo de Sousa
Rrites da Conceição contando a antiguidade desde 23
de Agosto de 1961 data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(por

despacho

de ?9 de Agosto

de 19fi1)

Furriéis 2°s meco armas lig., os lOs cabos Túlio de Almeida Carvalho Joaquim Manuel Caiado de Carvalho,
contando a antiguidade desde 23 de Agosto de 1961, data
a parti r da qual têm di reito aos vencimentos do novo
posto. (Por despacho de 31 de Agosto de 1961)
Depósito

Geral

l° sargento l° meco
Nunes, contando a
data a partir da
novo posto. (Por

de ~aterial

Sanitário

viat. rodas, o 2° sargento Salvador
antiguidade desde 8 de Julho de 1961
qual tem direito aos vencimentos do
despacho de 6 de Setembro de 1961)

Depósito

Geral

de Adidos

l° sargento de cavalaria. o 2° sargento Alberto Lalanda
CaceI a, da Escola Prática de Cavalaria contando a antiguidade ~es~e 30 de Junho de 1961, data a partir da
qual tem d1re1to aos vencimeatos do novo posto. Ven~e
pela verLa 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos
quadros'. (por despacho de 7 de Setembro de 1961)
Supr~numerários
No Ultramar
3a Região

~i I it~r

lOs sargentos de engenhurÜl
os 2°s sargentos
d de J ~ ençã
Santos
e Fronci sco Hi beiro
e Sous ... con t azu.o \ ant igu i Rrl
'j >11" 2n

José An.al
de Alme-ida
J nho dr

7 Rll
3a Série
***************************~:~*****~**************~****~:~
1961 data a partir
da qual tem direito
aos venClmentos
do novo posto.
(Por despacho de "í de Setembro de 19f11)

4a Regi ãn I.li I itar
2° sargento
de engenharia
transmissões
o furriel
Jorge
Alberto de Jesus Alves
contando a antiguidade
desde
31 de Julho de 1961 dat a a partir
da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 11 de Setembro
de 1.961)
Furriel
de artilharia
o l° cabo Francisco
José Piteira
Patinho
contando a antiguidade
desde 5 de Agosto de
1961 data a partir
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 11 de Setembro de 1951)

II I - COLOCAÇÕES

E TRANSFF~ENCIAS

SARGI~'IOSm (lJArro

PFR\1Al\fNTl':

Armas e serviços
~Inistério
DirecçryEs

e Chefias

do Exército

dos Serviços

Na Dependência

do Ajudante

Di recção do Serviço
2°

e outros

órgãos

General

de Pessoal

sargento
de cavalaria
Ranl da Conce i ào avier
do
l.olégio Mili t.ar destinando
se a Secção de Mobi li zação
e Manobras da mesma Direcção
(por despacho de 7 de Setembro
de 1961)
ç

Ouartéis

Generais

~uartel

General

da 2a Região

Militar

2° sargento
de engenharia
operador cr-i pto José Augusto
~beiro
Farras,
da 3a Região Militar
devendo ser considerado
nesta
si tuaç50 desde 16 de Agosto de 1961,
data em que embarcou de regresso
~ Met rópo] e. Passa a
vencer pela verba
Pe-ssoal de nomeaç8o vi t a l j ci a fllém
dos quadros .
(Por despacho de 11 de Setembro
de 1961)
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Furriel de engenharia material segurança cripto, António
Batista Abrantes, da Chefia do serviço de revonhecimento das transmissões.
(Por despacho de 11 de Setembro de 1961)

Escolas

Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades

Centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

nO 1

10 sargento de infantaria Luis António Maria Mira da 3a
Região Militar devendo ser considerado nesta situação
desde 20 de Agosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal
dos quadros aprovados por Lei".
2

0

sargento músico- de 2a classe executante no instrumento
"Tr?"Jpa de He rmon i a" João Lopes Rosado da 4a Região
Mllltar, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Agosto de 1961. Passa a vencer pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 7 de Setembro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 4

Fur:i~l de infantaria Júlio Viegas Correia da 4a Região
Mllltar, devendo ser considerado nesta situação desde
11 de Agosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal des
quadros aprovados por Lei".
.
(por despacho de 8 de Setembro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 5

10 sargento de infantaria Virgílio Pereira dos Santos
da 4a Região Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Agosto de 1961. Vence pela verba
"Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 12 de Setembro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 6

1° sargento de ar~ilhar.ia!José Luis AIves Teixe~ra Borges, da 3a RegIão MIlItar, devendo ser conSIderado
nesta situação desde 20 de Agosto de 1961. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 7 de Setembro de 1.961)

(l RO!=
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2° sargento de infantaria
Júlio César Ginja da 4a Regi
ão Militar
devendo ser considerado nesta situação des
de 29 de Julho de 1961. Vence pela verba 'Pessoal dos
quadros aprovados por- Lei
(por despacho de S de Setembro de 19()1)
ii •

20 sargento 20 artífice
carpinteiro,
Gualdim Adelino, da
4a Fegião Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Ago. to de 1961. data do embarque de
regresso
a Metrópole.
Passa a vencer pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
(Por aespacho de t1 de Setembro de 196t)

pegimento

de infantaria

nO R

1 ° sargento Joaquim Fernando de Frei tas da 4a Regi ão Mi
litar,
devendo ser
considerado
nesta
situação
desde 11 de Agosto de 1961 Vence pela verba
'Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 7 de Setembro de 19(1)

Regimento
la sargento
regimento

de infantaria

nO 10

de cavalaria
Manuel António
de cavalaria
na 8.
(por despacho de 12 de Setembro

de Carvalho

do

de 1961)

20 sargento de infantaria
Alberto Ferreira
da 4a Região
Militar,
devendo ser considerado
nesta situação
desde
18 de Agosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal
dos
quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 12 de Setembro de 1961)

~atalhão

de caçadores

nO ~

la sargento de infantaria
Alfredo Soares
Região Militar,
devendo ser considerado
desde 18 de Agosto de 1961. Vence pela
dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 12 de Setembro

Batalhão
la sargento

de infantaria

da Costa da 4a
nesta situação
verba "Pessoal
de 1961)

de c~ç~rtores nO ln
Abílio

José Ramos da 4a Begião

3:1. Série
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militar
evendo ser considerado nesta situação desde
18 de Agosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos
quadros aprovados po~Lei .
(1'01' despacho

de 12 de Setembro

de 1961)

~rtilharia
Regimento

de artilharia

pesada nO 1

20 sargento de artilharia Francisco Ma?eira '::;algueir~
da 4a Região ~1ilit ar devendo ser cons iderado nesta sa>
tuação desde If de.Agosto de 1961. Vence pela verba
'Pessoal de nomeação vitalícia além d~s quadros' ..Com
destino ao c~ltro de instrução do serV1ço de mater1al.
(Por desp acho de 1'2 de Setembro de 19(11)

Regimento

Qe

artilharia

pesada

nO 2

2° sargento do Q.A.t. António Luis do Quartel General
~a la P.egião 1ilitar, destinando-se ao centro de Ins
trução de condução auto n? 1.
(Por despacho

de 6 de Setembro

Gn,po de Artilharia

Contra

de 19fi1)

AfHonaves

nO 3

l° sa~~ent? ~e artilharia Tomaz Lourenço da Fonte da 3a
RegIao M1l1tar devendo ser considerado nesta situação
desde 2D ~e A?usto ?e 1961. Vence pela verba 'Pessoal
de nome ac-,ovItalíCla além dos Qradroa",
([Jor despacho

Re~imento

de 7 de Setembro

úe artilharia

de 1961)

ant i aár aa fixa

l° sargento l° artífice serralheiro João Teotónio Nascimento Grujo, da 3a Região Militar devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Agosto de 1961, data
do embarque de regresso
Metrópole. Passa a vencer
pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos Q.Iadros". ('o r despacho de 11 de Setembro de 1961)

Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO 6

Furriel de cavalari~ João Domingos ~iguel do grupo
sionário Ie carros de combatei por troca.
(Po r despacho de 12 de Setembro de 1961)

di-
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~~ nivisionário

de Carros de Combate

Furriel de cavalaria Joaquim Manuel Estevão Mandes
regimento de cavalaria nO 6, por troca.
(por despacho de 12 de Setembro de 1961)

do

Engenharia
Escola Prática

de Engenharia

2° sargento 2° meco radiomontador, Amílcar Nogueira da
Silva Félix, do regimento de infantaria nO 15. Destina-se ao batalhão de transmissões nO 3.
(por despacho de 12 de Setembro de 1961)
2° sargento de engenharia sapador Orlando Manuel Diogo
Félix do regimento de engenharia n? 1, por pedir, destinando-se ao batalhão de engenharia nO 3.
(por despacho de 5 de Setembro de 1961)

Estabelecimentos

Mi I itares

Academia

Mil itar

2° sargento de engenharia sapador Silvestre Joaquim Baptista da Fonseca do regimento de engenharia n? 1.
(por despacho de 15 de Setembro de 1961)

Centro de Instrução

de Operações

Exteriores

2° sargento de infantaria António Drar t.e da Costa Pinto
da 4a Região Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 11 de Agosto de 1961. Vence pela verba
"Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 8 de Setembro de 1961)

Di versos
Depósi to Geral de "'ater iai de Guerra
Furriel de artilharia Carlos José Coelho do regimento de
artilharia ligeira nO 1
(Yctt< despacbo
de 1.t de Setembro de 1961)
.,.
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Supranumerários
ln f an t a r i a
Regimento

de infantaria

na 15

2C'fi s argen tos de in Fant ar-i a Josué Pi Le i ro C..oelho do cen
tro de instruçdo
condução auto na 2 Antórno André "h
mõe5 do reprrento
de in Ian trrri a n? 2 Damião Dias Cal'
doso do regimento
de infantoria
n? 6 e o fur r ie l Io
sé Val en t.irn de \1at-o" Pr at.as do Forte elo AI to Duque
1:'
o furriel
rio serviço de saude
Ar-uando Fer re i r i P'edFmr
to r do ho sni t al ni 1 i t ar pr mc ipal , devendo ie r COGU Ie
ra to ne .r e r i tuacâo
1( .le l0 J( k.r . ~o d- lq-;l
t e cem nrlarrarlo
p ar3 '~e '1e ico
i.l r t ar
cn l
dO
t
ir t C. r imp<1:"içãC' e ref( r-,o d gU'lrnlç. ,I> no rr 1
I pj)
o.' ~ • cr,» fp 1 I '''t' t ê71 b ro ri/.. fel I I,
)T

T

r,

<,lrTr+-(
de 1 fan t ar'
Itr()11.0
do .'dntt
r:d(
o l t r r , _ UP 1I
·0 re lr- P ')
e III hm t f''''i" I ., ti
tnr,l0 'vlIDJel ~,1e r r
do l'qTI'11tnto de ir Iant.ar i a 1
frc .....i sr o (-lo,..lnguc,> '\i(l~ej I'€ do rep'"il'"tulO rlF UI IJnt [ ..'
n 7 \ldJl'l€ 1 hCf'nt
O.1Irel
do QJartt>l
(.ienE'! li ria 3 i
ni.,i~ o Antónif)
'e Jer,Uf ""ra de' centr)
dI' i. l<tIoJ"illl
de <urf!'lltos
milicimo&
,e i'lfantaria
Il'uel
(,omtC
[has CemI<:J~ do Colégio 'I.hlttar
devendo <;u' consicle
ranos n~sta situação
dpsde 23 de Agosto de lq61
por
terem eml arcado para a 4a I~egifio \1ili tar <:Jude vão ser
vir por i."posiç::.io e." reforço
a guamiçíio
nOIí"a1.
(por despachu de 11 de Setem/iro de 1,fj 1)
L

p

Batalhão

~~ caçadores

na 10

ua

2') sargento

dE' infantaria
Diamantino Marques
Fira
dI)
InsLitllto
lécnico
Mi li tal' dos Pupilos
do F.xérci to de
vendo ser cOl1sinerado nesta SItuação
desde 12 de Agos
to de lQ61 por tE-r embarcado pura a 3a regI ão ~hh tal'
oncle vai servir
por imposic;ão em reforço
a guarniçí:io
nonnal.
(por despacho de 11 de Setembro de 1.961)
Artilhé!ria
Regimento

2"8 sargen·)8

de artilharia

,~e artilha"i

ligeira

~'arcelino

nO 1
Pinto

Lourenço

do

792
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regimento de artilharia ligeira n? 4, Manuel .Ioaqui m
Leite, do regimento de artilharia ligeira nO 5. António
COrreia Ribeirinho do grupo de artilharia contra aeronaves nO 2, Manuel Furtado Simas da Escola Prática de
Artilharia, Manuel José Rainha dos Santos do Instituto
Técnico Militar dos Pupilos do Exército, devendo ser
considerados nesta situação desde 8 de Julho de 1961,
por terem embarcado para a 4a Região Militar, onde vão
servir por imposição em reforço a guarnição normal .
(Por

despacho

de

11 de Setembro

de 1961)

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

Furriéi s de cavalaria, Joaquim Manuel Germano Canhão da
regimento de lanceiros n? 2, Aftl io Fernandes Pinto do
regimento de cavalaria nO 7. José da Silva Neves do re
gimento de cavalaria nO 8, devendo ser considerados
nesta si tuação desde 3 de Junho de 1961 por terem embarcado para a 3a Região Militar
onde vão servir por
imposição em reforço à guarnição normal.
(por despacho

de

11 de Setembro

de 1961)

Engenharia
Regimento

de engenharia

n° t

2° s sargen tos de engenharia, José Filipe Gardinho, Manuel
Sanches da Silva Soavida, Eduardo Rosa Rebelo, todos
da Escola Prática de Fngenharia, devendo ser considerados nesta situação desde 23 dp.Agosto de 1961 por terem embarcado para a 4a Região Militar onde vão servir
por imposição em reforço à guarnição normal ;
(por despacho

de

11 de Setembro

de 1961)

O i ve rso s

fIIanutenção Militar
l° sar!5ento do serviço de administração militar, José
P~re~ra da Silva da 4a Região Militar, devendo ser cons~derado nesta situação desde 18 de Agosto de 1961.
(Por despacho de 13 de Setembro
de 1961)

No Ultramar

aa.
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Comando

Territorial

Independente

da Guiné

2°s sargentos de infantaria António Veloso dos Santos
Lopo do regimento de infantaria nO 6, José Gomes Fer
reira do regimento de infantaria nO la, Adelino Ferrei
ra Nery, do regimento de infantaria nO .14, po~ ter:m
embarcado para o Ultramar, onde vão serV1r por 1mpOS1ção em reforço a guarnição nonnal.
(por despacho de 11 de Setembro de 1961)
IV - CONCURSOS, CURSOS E ESTAGIOS
A) - Concu rso s

- Lista

da classificação

dos aprovados

Para os devidos ef;itos se publica a lista da classifi
cação do candidato aprovado no concurso para o posto
d: ~o sargento corneteiro. aberto pela O.E. nO 13 3a.
Séne de la de Maio de 19611 R. r. 16
2°sarg. rnus , Alberto Barrei ros - .
12,5
Para os devidos efeitos, se publica a lista de classificações dos.candidatos aprovados no concurso para o posto de furr1el corneteiro. aberto pela O.E. nO 13 - 3a.
Série de la de Maio de 1961.
Posto

Nome

1 R.I.12 l°Cabo António de Paiva Ferreira
2 R. 1.15 "
., António Manuel Caeiro Fandango
3 R 1.12"
'José Fernandes Carvalho
4 Col.Mil."
Manuel dos Santos Paixão
5

R. I.

2'~

·

Raúl Maria Aivado

(Cl.ass

i ,)

Ll I (6a pref)
i

11,1
II
10.7

10,2

Para os devidos efeitos. se publica a lista de classificação dos candidatos aprovados no concurso para o posto
de l° sargento clarim, aberto pela O.E. nO 13
3a Sé
rie de la de Maio de 1961.
1 B.C.L.Marq. 2°sarg.-João Lopes Rosado
12,0
2 R.L.l - 2° sarg.clarim·Acácio Henriques da Silvall.2
Para os devidos efeitos se publica a lista de classificação dos candidatos aprovados no concurso para o posto de furriel clarim. aberto pela O.E. nO 13 - 3a Sé-

on
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rie

de 10 de Maio de 1961.
l° cabo - Eurico

1· R.l. 6

v -

Luis

10 3

Morais

DI=CLARAÇfíFS

1 - Baixa de Sarvico
Declara -se que o 2° sargento
de infantaria
AI varo de Sou
se do Quart.el r~neral
da la Região \hlitar
foi j u Igado
incapaz de todo o se-rvi ço mi 1i t ar desde 18 de Agosto
de 1061.
(Por oe spricho de 7 de Set.emhro de lQr, 1)

2 - Pre te f11'oe~
Declara
SE que c;~ encor
r i pre ce r i no la promor r,o rIO PO<,r,O
ifllt1iato
de.sde 1 r!f> Se t ml ro it, lQ{)l pc r nor ivo li
c ipl mar
o l° c abc
u-Ian to de ur t r Ir e e r r al ne i ro
Ferr-ando
1,11li- r rr(~n, da (O r<n~ fi d iv i rt on..»
d
munutcnç~v ~e m tEIlU:.
(Por ut.~fjarh(j de 7 te <.;... fc'Illro d ... 19f;11
L

necJara
se qur o n
rt'l?nto 2" ITIf'C v i at , I CId1 .\nt .n io
fieraldE's f r l rt
co
rut-'O <1e ('(-,:f!<hitl.
t.rern uut,o
e
encon t r-a I reter] dl) na prOl OÇdO ao P( sto 11~EJl,atú por
motivo disc.iplin
r, êesde R de Iu lho ';p 1901
(Por c
l» 7 ele S t embro de tqt-1)

3 -

Pectificações

De c l ar-u se nula

e de nenhum

efeito

a colocação

do 2°

~arp;cnto de engenharia
operador cript,o José Augusto
Hihe'i ro Barros
r egrexs ado da 3a Regií'ío Mi l i t ar , na
Che f'i il du :ervi<,-b
df pcconLecimento
das Tr ansrni s sfies
confOllT,e
con<stava
na (J. F. nO 25
3a ~~rie de 10 d
~'eLe(!1bro r.e 1%1 pág. 756.
(POT' clespflcho ae 11 de Setembro
de 1q1)1)
Oeclara se que LeIO o Ilome ele RUl Manuel Valente de AsceJl
sãD Campos e IlHO Rui Manuel Valente
de A8celll;ão Campos
cOlno por lapso
de ~ de Junho

foi publicado
na O.E. nO 17 - 3a Série
de 1')61. pág. 451 o furri el re feri elo

que lngressou no quadro neTTTlM,=nt,= vindo dI) Instituto
Militar
dos Pllri1oc; QI) ":xército.
e colocado
na Escola Prática d,~ 11'11inistrllr,qO \~i1.i.tIlT.
Técnico

(Por

deçpach'J

III!

111 de

c:.:pl,emhm

rl~

1Qf) II
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Declara se ser furriel e não 2° sargento corneteiro Joa
quirrMarques Moreira que foi nomeado para servir como
reforço a guarnição normal na Prov ínc i a de Angola tendo
como unidade mobillzadora o R.C. 5 conforme constava
na 0.[. nO 25 - 3a Série de 10 de Setembro de 1961
págs. 747 e 748.
(Por despacho de 11 de Setembro de 196'1)

".,..t

&:.ia ao regimento de infantaria n? 1 e não ao regi
co de engenharia n? 1 conforme consta na O. E. n= 14

3a Série de 20 de ~aio de 1961 o 2° sargento do servi
ço de saúde Joaqulm Cordeiro Quaresma actualmente na
3a Região Militar.
(por

despacho

de 9 de Setembro

de 196'1)

.Declara se que o fur iel de artilharia Fernando Henrique
Nunes, pertence ao regimento de artilharia ligeira nO
1, e não ao regimento de artilharia ligeira nO 2 como
por lapso foi publicado na O.E. 24 de 30 de Agosto de
1961 3a Série, pág. 713.
(Por despacho de 14 de Setembro de 1961)
f~barcaram para a 4a Região Militar em 6 de Maio de 1961
e não em 5 de Maio de 1961 conforme consta na O. F. n?
16 - 3a Série de 10 de Junho de 1961 os 2°s sargentos
de cavalaria Florêncio Serafim Raminhos e Joaquim Fr anC1SCO Santana Trovão
(Por despacho de 11 de Setembro de 1961)
fJeclar~ se que o 2° sargento António Joaquim nomeado para
serva r como reforço a guarnição normal na Província de
~gola t~ndo como unidade mobilizadora o regimento de
lnfantarla nO 7 é 'corneteiro' e não "clarim" conforme
consta na O.E. nO 25 3a Série de 10 de Setembro de 1961
pág. 745. (po r despacho de 11 de Setembro de 1961)
lleclara-se que Alberto Gonçalves da Conceição, é 2° sar
gento graduado do quadro permanente da arma de infantaria do comando territorial independente de Timor, e
não furriel como foi publicado na O.E. nO 15
3a Série de 30 de Maio de 1961, pág. 366.
(por despacho de 7 de Setembro de 1961)
Declara-se que Armindo Santiago Gomes Pereira, José de
. Oliveira Duarte Serafim Furtado da Luz António Francisco Camelo, são 2°s sargentos graduados do quadro

3â. SériA

79f

permanen t.e da arma de infantaria
de Comando Territorial
Independente
de Timor
e não fur r i.si s como foi publ i
cada na O. E. nO 15
3a Série
de 30 de Maio de 1%1
pág. 366.
(Por despacho de 7 de Setembro de 19(1)
Tem C0l!10 unidade mol.i h zadora o batalhão
de caçadores
n?
(. e não a compr ruu a di visionária
de manu t.enç ão de ma
terial
como foi publicado
na O. E. n? 22 3a Série,
o
furriel
2° ([iCC. vi at., rodas António Mendes Marques.
Tem como unidade molri.Lr zador a o regimento
de infantaria
n) D e h'ío a companhia drüvisionáóa
de manut.enç go ide
material
('000 foi
pub l icado na O. F.. n? 22
3a Série
o furriel
2° TlI c. viat.
rodas
Fernando
Correia
dos
Santos.
(por despacho ele 7 de Se t.embro de 1961)
Declara
se que o 2° sargento de infantaria
Jo"'é Pe re i ru
do (uartel
General da 3a Di VlSuO fo i co l.ocado no regi
men to de m Fant ara a n? 8 t não no regir-ento
de infanta
ria nC 7 como con s t a na O. F. nO 22
3a, éf'l e de 10
de Agosto de 1961 pá~. 667.
(por despadu: de oS de Setembro ele 1961)
Declara-se
qlH.. o 20·s.lrgento
do Q.A.E.,
José de Matos
presta
se rvi ço no Fs tndo da Tnd i a corno reforço
h gu
arn ic ão nor+al , e tem como unidade
mobilizadora
o re
!oÓmetlto de in fantari a nO 6. Fica, desta
forma, anulada
à sua co 1ocat.;ão naquel e Estado.
([>0 r despacho
de 7 de Setembro de 19(1)
Nula e de nenluun e fei to u colocnçRo no regimento de in
[cintari"
n? {) do 2° .iargento
grudundo
do centro
<c
ins tru<,:áo conduç ão au t II ne 3 José Dias Fernandes
eon
ío rme ron st.s n a O. r:. n Xl
30 :~rie de 20 de .lul ho Je
1961
(ror ae:p([("ho de 7 de Se t emrnr: de t9r,t)
que o 2° s argen t.o de infantaria
Alexandre
ro do Batalhão de Caçadores
n? 8. enl.crcoir para
o Cariando T ·rntol'lol
Independ nt,o de Cabo Verde e n,IO
para a 30 f:'p-ião Militar
com,) consto na O.F. nO X) 3a.
::rie ..
h.. 20 d~ .Julho ele 1961.
(por aespach,) de 5 de Setpmbro de 1Mi1)

Declara
().lerrei

J

Tev. passarem
ao rerlmellto
de infallturlu
nO 6 por ter 1m
Lal' auo pHI ft o UI t rFllrlar f'fn 15 de Jl1nho dI' 1961 f' nijo
como consta na O. C. nO ~l
:; :--érie df' ln de JII1,lln ,1,!
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1961 PÓb' 6~4 o 2° sargento AlLano Moreira da Silva
do centro de illstruçíio
de operações especiais.
(Por despacho de 7 de Setembro de 19(1)
ul a e de r enl-un efei to a colocação
no Fstado Maior do
Exército
rio 2(' sargento
de artilharia
J050 Artur (']ÜIT1('s
Tadeu do hnaral
da Pat.ari a de Arti lharia
de Guarnição
nO 1. con fo r-ne con s t a er O. F. n? 33
3a Séri e de 20
de .'over.obro de 1960.

4 - Rafo

r,;".,

Que sej am considerado"
na situação
de deslIgados
do ser
viço
p revi s t a na parte
final do ar-t ? lSc do Decreto
Lei n° L8404 de 31 de ~z~bro
oe 1937 ce~de a ~ota
que a car a um se i.ndi ca sendo o P nos termos da al í
nea d) do art~ ~) do mesmo decreto
lel
o 2~ por ter
sido jul ado Incapaz
de todo o serviço
militar
e os
r es.t.nn tl
por terem atingido
o limi te de idade

Regimento
2C sargent(

de infru.taria

de infantaria
José

nO

2

da Cruz Curado

desde

18

de .Iunho le 1<l61.
regimento
l°

ds nrtilharia

nO 2

ligeira

s a rgen tc do Ç.A.E.
Armando do Carmo Tavares,
21 de Agoct,o de 1061.

P'Pósi to Geral

de Matari:J1

de t;uerra

2° sargento
do () A. l . Joaquim da Cos t.a
to ele 19 1.
>J

rt st r i to ~"P.ecrutél"1ento
1° sars.ent
21

ue

A

-10 Q.A.E. Gtillenne
to de 1961

desde

d es d (:' 2",I d e Ag os

e "obili7ação
feixeira

nO 19
de .Iesus

elesde

VI - OBITUARIO
Ago~t.o l~
do rega

Furriel
dE: in f ent.ar ia Monue l Joaquim Caro La
to de l.nfnntariu
n? 14
'or despacl o n'( h d» Se tenbr» ele lq';11
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n Ministro

do Exército,

Márw José Pereira

Está

da Si Iv«

eon forme.

o Ajudante-General,

r

.'

, j

aJBLIOT,:"CA

DO E.Xc.RCtlO

1*"lteol II. E. M. L)

(A....

. ':',

MINISTfRIO

e>/'_ () -16 . f 3'3

DO EXÉRCITO

do Exército

Ordem

etemh o d

.

1('

Pu b I i c a- o ac Ex é r c i t o o se!! u in t P,

I· MUDA~ÇAS DE UUAnRO
SAR6Etflo~ to (J.ArfO )illvfAl L
Quadro

da

Arma de Artilharia

Regimento

o

de a r t i lhari a IIp.e~ la

110

1

furriel
do quadro complemento José de Sá Pe rei r a ati
regimento de arti lharia ligeira
nO 2 tem passagt'
o
quadro permanente da arma de artilharia,
porque en
trando ,se aprovado para este quadro lhe compe t io o
preenchImento de vaga. Conta a antiguidade desde 10 de
Agosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomearão
vitalícia
além dos quadros". Deve ser convocado da SI
tuação de disponibilidade.
(por despacho de 21 de Setembro de 1961)

Sup r anume rá r ios
Quadro

da Arma de Artilh~ria
3a RegiãO ~ilita(

o

furriel
do quadro complemento, Eugénio de Sousa Carranca tem passagem ao quadro permanente dA arma de ar ti
lharia
porque encontrando- se aprovado par~ este <JUa,dro
lhe competiu o preenchimento de vaga Conta? aJ1tlgu~,.
dade desde 10 de Agosto de 1961. data a part.i r da qual.
tem direito
aos vencjrnen tns do novo posto
(Por

despacho de 19 de Setembro de 1961)
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Quauro da Arma de Cavalaria
Comando Territorial

Independente

do Estado

da India

o

2° sargento do quadro complemento Manuel Joaquim da
Silva, tem passagem ao quadro permanente da Arma de
Cavalaria, porque encontrando se aprovado para este
quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
antiguidade desde 30 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Fica
graduado no posto de 2° sargento, vencendo como furriel.
(Por despacho de 15 de Setembro
de 1961)

o

furriel do quadro complemento Joaquim António Arrifes
.Saloio , tem passagem ao quadro pe.rmanente da arma de
cavalaria, porque encontrando·se aprovado para este
quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
antiguidade desde 30 de Junho de 1961 data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 1S de Se tembro de 1961)
Comando Territorial

Independente

da r,uiné

o

furriel do quadro complemento, José Francisco Moreira
Pinto, tem passagem ao quadro permanente da arma de
cavalaria, porque encontrando-se aprovado para este
quadro lhe competiu o preencliment.o de vaga. Conta a
antiguidade desde 30 de'Junho de 1961 data a partir
da qual tem dire i to aos vencimen Los do novo posto.
(por despacho de 15 de Setembro de 1961)

o

furriel do quadro complemento Má.ximino Augusto Bodri
gues, tem passagem ao quadro pe rmanent.eda arma de ca
valaria. porque encontrando se aprovado para este qua
dro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961. data a parti r
da qual tem d1reito aos vencimentos do novo posto.
(por

despacho

de

II - MUDANÇAS

'21 de Setembro

OE

de 19(11)

SITUAÇ~O

SARiENIOS fi (UADFO PER\1ANf1\I'lF
Ingresso
Quadro

nos Ouadros
da Arma de Infantaria

"

aa,

OPOEr~ no EXERCI TO N°

Série
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Passaram a ser considerados
nesta situação
desde 17 de
Agosto de 1961, os 2°s sargentos
de' infantaria
Eduar
do Peixoto Pinto de Carvalho,
João Nunes Prates
Joc{
Azei tona da Costa
José Pedro Vaz de Sousa Mach.icl l
José Vicente Gregório
Manuel Ribeiro
Machado, l1'ú
Pires
Duarte Caraças
Manuel Nazaré Veiga
t odo " o
batalhão
de caçadores
nO 5 por terem regressu~0
'
Cbwando Territorial
Indeppndente da Guiné, ond~.
r
con t rav éI!1 de reforço à guarnição normal.
(por despacho de iii de Se t embro de 1961)

Quartro do Serviço de Saú1e
Passou a ser con idera o nesta si tuaçãC' desde 17 de ,
to de )96]
o 20 sargento do servr ço de aúde \1<
1
Fernandes Tomás Sim"es, do batalhão de caçadores
')
poI ter regreasado
do Comendo Terr i t r al Indeper'
nt e
da Guiné
onde se encontrava
de relO
o à guarI"'
normal.
(Por despacho de 15 de . e tembro de 19(1)

Quadro de Amanuenses

do Exército
situação
desde as
abaixo mencionado'

Passaram. a ~er.considerados
nesta
a segul.r mdi cadas os sargentos

r.omanrto Tprritorial
2° ...arg. lnfa.

Independente

~1anl!e] Fernandes

Regimento
20Sarg. In Fa.
2°Sarg. Infa.

António

3a
2°Sar~. Enga. Sapo

Dlreccão

Direcção

Pessoal

da Costa

Rondão

Fortificações

nO 2
26/7/61

Obras Militares

rv~aria da Silva

de infantaria

20Sarg Infa.

António Maria dos Santos

26/7/ II

nO 5
27/7/61

Serviço tlaterlal

Afonso de Albuquerque

IndeppnrlAnte
João Silveirâ

:Z7;'6/ó1
8/7/61

de Inf3ntaria

Regimento

~atalhão

Reis

- Rap. Sar . Praças

Francisco

Cirecção

1/rt

27/6/6]

Fome,! Tomás Garção Nunes

Serviço

I

Peglão Militar

2°Sarg. Arta.

20Sarg. Infa

Fspeciais

Augusto Macedo

.Ioaquim Sever?

Regimento
2°Sarg.lnfa.

~).

de Operações

António Teixeira

do ser~iço

2°Sarg. Infa

1°Sarg.lnfa.

2:>,

nO 2

José Mendes

Centro de Instrução

s

de Macau

Penteado

ue Infantaria

r~t

~e Infant~ri~
de ~ous~

n° 18

1/8/61
1/8/61

3:.1. Srí r i €
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AO 2

aa
2°Sarg. ln fa.

região Militar

!vnadeu Augusto Alves

üuar tet Genoral
2°Saré).Cava.

1/8/61

da la Região lU Iit-ir

- Joaquim José

Martinho

.

L. P. Birrento,
do
R. C. 6
1/8/61

3a Reeião ~i Iitar
2°Sarg.Arta.

Teófilo

Xavier

Regimento
2°Sarg. Infa. - Abílio
Salvador

Escola
2°Sarg. Arta.

de CaYal~ria

Passagem
Quadro

1/8/61

nO 3
1/8/61

de Artilharia

da Si I va Vassalo

Re!imento

de infantaria

.

1'8/61

na 16

Gomes Coelho

a situação

l/8/C1

nO 7

da Luz Letras

Prática

Bernardo

l°Sarg.Músico-Lui::.

Ferreira

Lopes Baptista

Regimento
2°Sarg.Cava.

Sequeira

de infantaria

1/8/61

de Supranum&rários

da Arma de Infalta .

Passou a ser considerado
nesta situação
desde 12 de Agos
to de 1961, o P sargento
de infantaria
Adão de Almei
da Vasconcelos.
da Escola Central
de Sargentos,
tendo
como unidade mobilizadora
o batalhão
de caçadores
nO
lO, por ter sido nomeado para servi r po~ volnntarl a o
em reforço
a guarnição
normal na Frovínc1.8 de Angola.
(por despacho de 21 de Setembro
de 1qf)1)
Passaram
a ser considerados
nesta
situação
desde 12 o'
Agosto de 1961 os lOs sargentos
de infantaria.
Antó
nio de Almeida Lopes
do Colégio Mi 1i t.ar , lluf:,o Baptista Machado, do regimento
de infantaria
nO 1, Joaquim
Pedro Mi1hinhos Roque do regimento de infantana
n? 16,
Armindo Torres Teixeira
do batalhão
de caçadores n? 9
António da Silva Faria do regimento de infantaria
nO 3
Miguel Inácio Semedo da Academia Militar
tendo todos
como unidade mobilizadora
o batalhão
de caçadores
n?
10 por terem sido nomeados para servir por imposição
em reforço 'a guarnição normal na Província
de Angol a.
(por despacho de 21 de Setembro de 1961)

oe

Passaram
a ser consioern(los
ne::;tH situação
oescle 3()
Junho de 1961, o 2° sargento
}\ntóni(\ IliL~iro ~onleiI'o
e os furri~is
SI] vil) C~)rJle
e rnf im Te i xe i r e A 1 t ónj o
Nev s Te i xe i ra, J08é ln quim 1i.1l1hn ~ 1 lo I nd.
no r'
giment.o de infantnrlo
nO 16 pOI' t e rent Nl'I'OI·C'. no pE 1'(1
a 4a Hegião Mi li tal' onde vão servi c' pOI" imposição
m
reforço
a guarnição
normal.

~I.!!'

ro

(a

~rr113

de Gav:Jll'lria

P<lC;SOlla ser conai.de rado nesta situa~5(
desde 10 de \'
to <1E' 1 )61 o l° sargento
de cava l ari a .bsé Pld J,,' 10 grupo di vi saonári.o
de car.ros de c om] ate, te,n o li ')
un i-Iade mol.i li z ado r a o reg'Lmellto dr r ava l e rIR n ,
por ter sido non.eado
para servir
por irrf.osição
err lt.
forco a guarn i ão normal na Prov í-icr e da Guinf
(por despacho de lS de Se i embro de tQ6
ç

ua.írn 'la Arllanuensp.s

do Exércl to

f)assou a [;1'1' conxi d rado ner.t a si tl~a,,;') desde o c<' •
t.enl ro 1(' ]C)61
l" sargento
do (J A F. José F~Irp
Cout inho do hospi t ln I i t.ar regional
na L tendo
unjdnde mol i.l i zudor-a a C'ompflOtlia di vi s ronár i a j,. 11'
tt:>J1ç:-o dE' 10rt er-i a l por ",pr sido nomeado pAr
ser J r
por lrr.posição em reforço
tI guarnição
normal na Pr Vlll
ca a de Angol <l,
(Por despacho de 18 de Se t embro de 1961 J

Qllad ro do scrv I ço de r~atel i a I
Passou a ser

Copsidel'aao
n e s t a si tllação
desde 12,d~' ;\
6"Ost') de l°i}l
os 2°s sarrren t.o s ?O,~ meco vi.c.
ro 'as
lri anon t.n o do s ~rtntos Foque
do grupo til.:' r-ompanh t IS
t~1 a~t.o
Jú&.quinJ lhnriques
Capucho ela conpanh i a ó v:i
s1on{rla
dI' nanu tenção de materÍ aI l os furriéis
S
re
r.t"1ornont.dores.
Jerónimo
dos Pli s do batalh::;o
d ('(l<:~1 ('Irc,> n 6 .José Mélri.a 1\lIl1f'S
<l() regimento
rle inn)

fnu

:!.2 tendo

r181l(

tndO$

('{)mo

unirl"de mobilizadqra

n

l'dta1Lno ~
qç~JlrPL nO l(
por tp.em sido nor~udos
pan SI::r\ 1: PC'I lrrj!o::;i.çiio (';l,' rI' forço à gll 81'ni <; iío 1I0n11al
na Prov íncI a d,· ÂlI!501 a,
(Por: dc<'pacho rle <)1 de SelelJl/Jro de 19f1t I
Pas~ou él ser cllluideJ'ado
nesta
s:i tlluÇ"o desde 2é~ (le A
f:!ost:ode 1961 o furriel
meco radiOlfolttaaor
Jo.,,~ Ir.
vewo Amado do ""ornancu Tt!rrÍ tOl'i til Indel'end\..T. t.e dos A
çores,
ten'o
COll.C
nidade mo'L; 1, zac!on () tút dlhão r!e
r.açél(l')res
11°
~
rur
teI' 'ilflt .. wnt'D.do 1:nara Be.rvjr nor
..
•
1
ltlJpo,lção
em !"eforÇ.o
gual."Ii(,~o n nnal II, Província
e ~ '">ÇufIIl:.iquc.
(Por.[
>spach,-, dF
rie <";cte7,brf) 'lC 1W;1)
r

.iI.: adr::l

l!.l

..

e r v iç

,n ~ díl i I, i ';t r ~

rJ ,.

i I i t '1 r

804
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Passou a ser considerado nesta situação desde 5 de Se
tembro de 1961 o furriel José Gil de Matos da Escola
Prática de Administração Militar.
(por despacho do Secretário
.1 de Setembro de 196t).

III
~c:

'rmas

de Estado

da Aeronáutica

de

- PROW1CÕES
[() (UArro PEThíANFN1E

e Serviços

Ouartéis
~overno

Generais
Mi I itar

de Lisboa

üuar te l General

2° sargento de engenharia transmissões, o furriel José
Marques Agostinho, contando a ant i gui dade desde 31 de
Julho de 196], data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto,
(por despacho de H de Setembro
de 1961)
3a Divisão

- üuar te

í

peneral

2° sargen to de engenhari a- transmi ssxes o fur rie 1 Luís
Pernardo Roclla. contando a antigui~ade desde 31 de Ju
lho de 1961. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 18 de Setembro
de 1961)
Fsco l as Práticas
das Armas e serviços,
de instrução
e unidades

centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

nO

1

1° sargento músico de la classe executante no instrumen
to "Bombardino". o 2° sargento Alberto Almeida. do re
gimento de infantaria nO 6. contando a antiguidade
desde 1 de Maio de 1961, data !\ partir da qual tem di
reito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 13 de ~etembro de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 2

311. Série
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Furriel
corneteiro,
o l° cabo Raul Maria Aivado, contando a antiguidade
desde 9 de Setembro de 1961, d t~ a
partir
da qual tem direi to aos vencimentos do no,",' Ll0S
to.
(Por despacho de '.t) de Setembro de 1961)

Rpgimento

de infantaria

nO 12

Furriel
corneteiro,
o l° cabo AntÓIlio de Paiva Fer r c.rra
contando a antiguidade
desde 9 de Agosto de 1961, !"ta
a partir
~a qual tem direito
aos vencimentos
lo"
posto.
(por despacho de !X) de Setembro de 1'}P',
Furriel 'corneteiro
o l° cabo José Fernandes Car- ·1 0,
contando a antigu'dade
desde 9 de Agosl~ de lq~l d. ta
a partir
da qual tem direi to aos vencamen tos ~ novo
pOSLo. (Por despacho de X) de Setembro de 1961)

~egimento de inf3ntaria
Furriel
comete iro, o
dango, cantalldo a
1961. data a partir
do novo posto. (Por

nO 1~

1° cabo António Manuel Caei r» • 1antiguidade
desde 9 de Agost.o de
da qual tem di rei to aos vencament.os
despacho de aJ de Setembro de 1%1)

ArtIlharia
Escola

Prática

de Artilharia

lOs sar~entos de artilharia
os 20s sargentos ()Jmingol'l
Ferrelra
de Matos, José Maria Neto Moreira Alves, arn
bos do grupo de artilharia
contra aeronaves Iilo 3, CUIl
tand? a antiguidade
desde 18 de Julho de 1961. data a
partlr
da qual tem direito
aos vencimentos do no,vo posto. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadro s+.
(Por despacho de 19 de Setembro de 1961)

Regimento

de artilharia

I igelra

nO 2

l° sargento l° meco vi at , rodas, o 2° "argento Lino Maria
Correia,
contando a antiguidade
desde 8 de Julho de
1961, data a partir
da qual tem direi to aos vencimentos
do novo posto.
(Por despacho de X) de Setembro de 1961)

Regimento

de artilhari3

I igp.ira n° 4

r

Ileg irar to J

rtllh~Ilü

r~s

da nü 1

l

~aví11arla

f.scola Prátic'

tle Cavalnrltl

1t:' de Set
glncn
"Iiel
T

()

1"0'

nO 3

GO

II

cer re s

bro d
1"

I

de
do

ri dad
d
qu al t.ern dir
P lu

o

ei

.

ver La

CJ

Pe

De tina
(t'OT

f1r:rI'1

ntc

de cav I ar i [1 11') 3

r,
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Engenha r i a
Escola

Prática

de Fngenharia

(~at.

Enga.

3)

Furriel de engenharia sapador, o l° cabo António de Oliveira Calado. contando a antiguidade desde 9 de Setembro de 1961 data a partir da qual tem dire1to aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de
nomeação vital ícia alé'n dos ()J.adros".
(por

despacho

de

X)

de Setembro

de 1961)

Furriel de engenharia sapador o l° cabo Fi:il f>amos
Franco, do grupo de artilharia contra aeronave~ nO 3
contando a antiguidade desde 26 de Julho de 1961 data
a partir da qual tem direito aos vencimentos
' novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi t alrcia
além dos quadros"t
.
(Por despacho de 18 de Set embro de 1961)
Regimento

de engenharia

nO 1

Furriel de engenharia sapador. o l° cabo Amandio Pin eiro Machado, do regimento de artilharia pesada n? 2,
contando a antiguidade desde 23 de Agosto de 19b1, datE
a parti r da qual tem direi to aos venciment.os do novo
posto. Vence pela verba' Pessoal de nomeação vi tal ícÍf
além dos quadros' .
(por despacho de 18 de Setembro de 1961)
Regimento

de engenhari~

nO 2

2°s sargentos de engenharia-sapadores, os furriéis Artur
Machado Nunes, Orlando Egídio Q.ieirós Teixeira. contando a antiguidade desde 31 de Agosto de 1961, data a
partir da qual têm direito aos vencimentos do novo poso
to.
(Por despacho de 18 de Setembro de 1961)
Estabel

ecimentos

J.!i I i tares

Estabelecimentos
Centro

Militar

de Educ.

de Instrucão
Física,

E~IJÍtação

e Desportos

I? sargento de artilharia, o 2° sargento Fernando Bodr-igues da Luz Correia, contando a rultiguidade desde 11
de Julho de 1961, data a partir d. qual tem direito
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aos vencimentos' do novo posto Vence pela verba --Pesso
al de nomeação vi t al j cia além dos quadros". _
(por despacho de 18 de Setembro de 1961)
colégio

Militar

Furriel corneteiro o 1° cabo Manuel dos Santos Paixão,
contando a antiguidade desde 9 de Agosto de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(por despacho de X) de Setembro
de 1961)

Diversas
Depósi to Geral

de Adidos

1° sargento de artilharia, o 2° sargento Manuel Teixeira
Veludo Júnior
do centro de instrução de ar t i lh ari a
antiaérea e de costa, contando a antiguidade desde 10
de Julho de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pes so
al de nomeação vi t.alj cia além dos quadros".
(por despacho de14 de Setembro
de 1.Q51)

No UI t r ama r
4a Regi ãe ,~iI i tar
lOs sargentos lOs meco viat. rodas, os 2°s sargentos Cae
tano Jesuíno Queimado, Leliano Borges da Silva contan
do a antiguidade desde 8 de Julho de 1961, data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
(por

despacho

Sup ranumerár

de

X)

de Setembro

de 1961)

i os

Cavai aria
Grupo

Divisionário

de Carros

de Combate

Furriel de cavalaria, o 1° cabo Rui Joaquim Trindade Cai
xa, contando a antiguidade desde 30 de Junho de 1961
data a partir da qual tem direito aos ~encimentos do
novo posto. (Por despacho de 15 de Setembro de 1961)
Estabelecimentos

dR Inçtrução

3a. S5ri~
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Instituto

Técnico

M;litu

dos Pupilos

do Exé,clto

Furriéis
de ar ts.Ihar-i a, os lOs cabos Alvaro (';ol'le. 1
João Cami lo ~1arques Raj ouco ambos r " regime lt"r
tilharia
ligeira
n? 4 Amadeu Ant .m o do I I ......
do regimento de artilharIa
pesada r. J copo ~
t.i gui.dade desde 20 de Sel«:mb,ro de l,v 1 (j ~.
da qual t 'direi
to uo vencrmento s elo novo
"."
(Po r despacho de 21 de Se tembrn J.
Furriel
de engenharia
sapador
o l° :abo Arr ,
da Sil va do regimen t o de engenharia
n? ~ .....
antiguidade
desde 20 de Setembr~ cle CoI ç'
til' da qual tem direi to 005 vencrrnen to do u
(Po r despacho de '21 de Se t» oro de L t):! "

s,

111rt i r

, 'Ire

r. a
I

l,~t

o

lo

Furriel
de engenharsi
sapador, o 1° C.lt
,uXl
lJ'
da Silva da Escola PrátIca
de EnL I
0~
anti gu idade ucsde 20 de Setembro de 196. c é\
da qual tem direito
aos vencimento> d, II"' o r,
(Por despacho de 21 de Set embr 1 ac '

Colégio

~

eira
a
+t.i r

Militar

l° sargento de cavalaria,
o 20 sargent o MUIUe[ j;'p,r
\:!s
Tomáz do grupo di visionário
de carros de co'),. éi
contando a antiguidade
desde 20 de Setemb () de l/h,l
1~ta
a parti r da qual tem di rei to 80S venc im t o
ovo
posto.
(por despacho de 21 de Se tcnbro de 1". J
Furriel
de engenhari a rodoviário.
o furri'
.'a~~ .do
Francisco Augusto da Si Iva, cont.ao do u Bit... idade desde 31 de Julho de 1961. data a pa" ir d qual ·8" direi to aos vencnnen tos do novo posto.
(por despacho de 18 de S,.tffllbro <..e ~9(1)
Furriéis
de cavalaria,
os lOs cabos Joaquim .Io sé Drogas
Pau lino da Rosa Carvalho,
An lr',n.io das Neves f'r." 't" a,
todos do regimento de cavalaria
na J conta do a antIguidade desde X) de Setembro de 19f 1 nata i parti'
da
qual tem direi to aos vencimentos do ovo posto
(por despocho de 21 de Setembro de 1961)

No Ultramar
3a Região

Mi I itar

3a. Sp.rie
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2° sargento de engenhar i a-t.ransmi ssges, o furriel Leonel
Ribeiro PNlim Pestana, contando a antiguidade desde 31
de Julho de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 19 de Setembro
de 1961)
Furriel de artilharia, o l° cabo Cipriano Gonçalves Rodrigues, contando a antiguidade desde 10 de Agosto de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. (Por despacho de 19 de Setembro de 1961)

4a Regi ão Mi I itar
2° sargento de artilharia, o furriel Manuel Gameiro Pe
drosa, contando a an tiguidade desde 31 u Agosto de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 19 de Setembro de 1961)
Furriel de artilharia, o l° cabo Manuel da Conceição Ro
cha, contando a antiguidade desde 10 de Agosto de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 19 de Setembro de 1961)

IV - COLOCAÇÕFS
SAPGN10S 00

E TRANSFERE~CIAS
<JJAIro

PFfMmFNTE

Armas e Serviços
Ministirio
ni recções

e Chefias

Na Dependência
Di recçãc

do Exirci to

dos serviços
do Ajudante
do Serviço

e outros

órgãos

General

de Pessoal

20 sargento de infantaria Francisco Luís Pulquério da 3a
Região Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Setembro de 1961. Vence pela verba "Pessoal
dos quadros aprovados por Lei" Com destino li Bepart i
ção de Sargentos e Praças.
'
(por

despacho

de

2'2 de ~etembro

de 1961)

n~nH~ 01'

33. SériE'

r:XEf~rITO tI,".

eu

?7
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~unrt6i~
Guartal

r,eoerais

1° sargento
crade

de infantaria
Alírio
do Batalhão Independente
(Por deso ocho de 2" de

Fscolas

na

do Coman~o Militar

('!Hl'lPII

f}.adeir:1

Severim Marque. ::l
de InfantarJa
Il
Se t embro de !:',d)

Práticas
das ~rmas e Serviços.
de instrução
e unidades

re.!

\n
)

.S

Inf~nt~ria
Escola

Prática

de Infantaria

2° sargento Antón;o Figueiredo
Rodriguef;
do Có] églO \Iili taro Vence pel ff' verba "Pessoal de nomeação
• ~ leia
além dos Oiadrcs".

~egil11ento

de intantar

r '

na t

2° sargento músico de 2a classe exccut ar te no TI'
l -nto
"Trompete Si b", Roque dos Santos tia ,,', Begiãll I L" t ar,
devendo ser considerado
nes ta Sl t\la<,io de ·.'~e 7
\ osto de 1961. Vence pela verLa "Pesso ~' 'e num. ',_,
t.a
licia
além dos Quadros
(Por despacho de 10 de Se t embro de 1'" : I

Regimento

de infantaria

1°

B

2° sargento
de infantaria
Manuel J:hbei 1'0 ,I'lachado do
(};rr.ando Territorial
Independente da Guiné devend. se r
wnsiderado
nesta sit,uaç20 desde 17 de Agosto de 1961,
Vence pela verba
Pessoal
dos qua· n s apr-ovados por
Lei".
{por' despacho de 15 de Setembro de 1961;

rngirrento

20

'1s i n íant ar ia

r

I1

r,

sargento de infantaria
Er:luardo Pt:wJt' to Pjnto de Carvalho ~o COh1andoTerritorial
Inde. ndente da Glli é,
devendo ser cons i de rado nes ta si tuação desde 17 Je Agosto de 1961. ':,=nce pel(J ver-ba "Pessoal
dos quadros
aprovados por LeI'.
.
(PUI despacho de 15 de Sete'; 'no de 19ô'[)

egimnntn

d3

~nfn~t~rin

n~ 12
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2° sargento de infantaria Manuel Nazaré Veiga, do Comando Territorial
Independente da Guiné, devendo ser con
siderado nesta situação desde 17 de Agosto de 1961.
Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovados po i
Lei".
(por despacho de 15 de Setembro de 1961)

Regimento

de in tan t ar i a nO 16

1° sargen to de inf antari a. José Bernardo Murcho, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Agosto de
1961, por ter regressado do ComandoTerritorial
Inde
pendente da Guiné. onde se encontrava em reforço ~ gu
arnição normal. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vi tal ícia além dos quadros".
(por despacho de 15 de Setembro
de 1961)

BatRlhão

Independente

de Infantaria

nO 17

2° sargento de infantaria José Pedro Vaz de Sousa Machado do ComandoTerritorial
Independente da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Agos
to de 1961. Vence pela verba "Pessoal das quadros apro
vados por Lei".
(po r despacho de 1~ de Se t de 1961)

Ratalhão

Independente

de Infantaria

nO 19

l° sargento de artilhana
Jaime Tomá? de Freitas,
Qrar t.el Gener-al do ComandoMili tar da Madei ra.
(po r despacho de 22 de Se tembro de 1 61)

Batnlhão

de Caçadores

do

nO 1

2° sargento de infantaria
Jos' Azeitona e Costa, do Co
mando Ter ri torial Independente da Guiné. Vence pel a
verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei
(Por despacho de 15 de Setembro
de 1961)
2° sargento de infantaria
Raul Pires Ouarte Caraças, do
('prnandoTerritorial
Independ nte da Guiné devendo ser
considerado nesta si tuação desde 17 d Agosto de 1961. '"
Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovedo s por Lei •
(por despacho de 15 de Set eebro de 10fil)

Batalhão
2° sargento

de infantaria

de Cacadores
Jos~ Vicent

nO B
Gregório do Coman

3a.

Série
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do Territorial Independente da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Agosto de 1~61.
Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por
Lei".
(Por despacho de 15 de Setembro de 1961)
C3valaria

2° sargento de infantaria João Nunes Prates. do ~ ~n?o
Territorial Independente da Gulné devendo Sl
~I
derado nesta situação desde 17 de Agosto de .~61. Ven
ee pel a verba 'Pessoal dos quadros aprovad ~ • st: L ,i
Com destino ao centro de instrução de conduçjíaut 1 nO
3.
(por despacho de 15 de Setembro de 19(j1
~e~imento

de Lancei ros N? 2

1° ~argento 1° meco electricista /I cónio Di a
LIla do regimento de artilharia de co .ta
(Por despacho

de

X)

de "eten'JI'O

de l

ta

A)

de 1

Engenharia
Peg~mento

de engenha!ia

nO f

Furriel. de engenharia-tran 'missões-centro de 11e I ens
JoaquIm dos Santos Pereira do ~atalhão de Tele~l • S
tas.
(por despacho de 18 de Setembro
de H! 1 J
Fs t aba l ac imen tne Mi I i t ar es
üi st r i tos
Distrito

de Recrutamento
de Recrutamento

e r·'obi I Iz acão
e WOíli1izacão

nO 4

2° sargento do Q.A. E. Joaquim António Bosado da Acaderni a
Militar.
(por despacho de 18 de Setembro de 1D"j j
Distrito

de Recrut~mento

e Mobll

izSÇão nO

e

2° sargento do Q.A.E. Faustino Carvalho de Andrade d 48
Região ~i1itar. ~vendo ser consideraria nesta s'tu8~ão
desde 29 de rlo..,,,,to
de 1961, data em que embarcou de
regresso a Metrópole.
(Por desp ocho de 22 de Setembro de 1Q61)

3:J. Série
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Tribunais
Conselho

Ad~inistr3tivo

dos Tribur1is

~i I itares

2° sargento
do (J~A.E. Aires Teixeira,
do Depósito Geral
de Adidos.
(Por desp acho de 19 de Setembro
de 1961)

Fstabelecimcntos
I nst i tuto

~e Instrução
dos .\1 tos Estudos

"i I i t-ires

Furriel
ferrador.
Gabriel Pereira
Reg» Bravo, do regimen
to de artilhar:l
a ligeira
n? 2
(Por desp acho de 19 de Setembro
de 1.061)

I nst i tu to Técn i co

r.~i I i tar

dos Pup i los do txérc i to

Sargento
ajudante
chefe Je mec, de material
c1(~etrico,
radioeléc trico e elec trónico
Augus to J\n tón; o Mart inho
do regimento
de ar ti 1har i a hgeira
n? 4 Passa a ven
cer pela verba "Pessoa] dos quadros apr-ovados por Lei' .
(Por despacho de a> de Setembro
de 1%1)

cent ro dA Instrução

de üo e r açãe s E noc l al s

2° sargento
do Q.A. E
I uci ano Ferreira
do di s t r i to de
recrutamento
e mobilização
nO q.
(por despacho de 15 de Se t embro de 1%1)

Es t abe l ec n-en to s lIosni t al ar ec
Ilospital

'Iilitar

de üo enc as Infecto-r.ont1gio~

s

2° sargento
do servi co de saúde, ~~anuel Fernandes Tomás
Simses do Comando I'fe ritorial
Tndepend .ntc~ da Ouin'
devendo ser eonsidLrado
nesta situação
desde 17
gosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nom ação
vi tal iei a al'm dos quadros".
(Por despacho de 15 de SetemlJro
de 1.961)

oe ~-

fliver!:os
!1c;Pósi to Cerni
20

do I\!lltlos

sargento
do 0.1\. r TOH1l";1" I·H ::llif) tia III I\f_2i -" IIi 1 idevendu ser cons i de rndo n'_r.t.H si lH1<;<io
Poscl. 2
de. A Tosto de 1%]. (flor dcsp aclio d« 1!) tle 't't
rte 1961)
Lar
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2° sargento
corneteiro
João Pedro Rosado da 3a Região
Mili t ar , devendo ser considerado nes ta si tuação desde
7 de Setembro de 1961.
(['o r despacho de 19 de Se tembro de 19(11)

Destacamento

do Forte

do Alto

Duque

L? sargento de infantaria,
.Ioaquim de Jesus da 4~' peg :;0
Militar
devendo ser considerado
nesta situação
de àe
29 de Agosto de 1961. Vence pela verba "Pes soa l r-s
Qiadros aprovados por Lei
(por despacho de 22 de Setembro de 19G1)
II •

Supranumerários
l n f an t a r i a
Regimento

de in tant ar i a

1°

16

2° sargento António Pi bei ro Monteiro oa l'lrecrãr,
.1:) ~
viço de Pessoal
furriéis
Síl vio r)Ümesdo rel?lln utc !e
infantaria
n? 2. Serafim Teixeira
doegirne~to
d~ ln
fantaria
n? 5, devendo ser considerados
nesta si tn ac ão
desde 30 de Junho de 1961 por terem .d",.ndo
d~,
a
4a pegião w'ilitar,
onde vão servir
pc.. .l.d'pv,_r
em
reforfo h guarnição normal.
(For despacho de X) de Se t embro de 19(1)

iJo Ultramar

aa.

Região

Militar

l0 sargento de artilharia
Carlos Graça d Sousa Vascon
celos do grupo de artilharia
contra a' naves nO 2, 2°
sargento de artilharia
Manuel RandeirH do regimento de
artilharia
ligeira nO 2 2°s sargentos de infantaria
Antonio HeftrlAVes da Costa Loureiro
do regimento de
infantaria
n? 3 Pedro Alberto Góis do Oepósi to C,eral
de Material
de Guerra
devendo ser ~'(' -i derados nes t a
situação
desde 9 de Setembro de 1961, por terem ~'do
nomeados para servir por voluntariado
em reforço à guarnição normal.
(Por despacho de 18 de Setembro de 1961)

Comando Territorial

Independente

da Guiné

i1'l
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11111
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I
Furriéis
,de inf'ant.ru-i a.: Antó'!io João Guerrei ro da "'sco] a
Prática' de Infantn;'i:l
Mnnt1cl nua,cata
~~oreira
do qa
talhão de caçadorr::.; n? 6 por terem' embar-cado pa ru a
citada Província
onde ,v?ío servir
por iJllpOÚÇ~D em r
forço à guarni çao normal, devenJo se r cons:iJerados
nes,
ta si tuaç ão desde 1.(1 de Setembro de 1%1.
(Por desp a c'io de 'X) i/e Setembro de 19(1)

~) - rnncur sos

1 - ~bertlwl
Concurso
Qu~rtro

para o rosto
p~rmane"te

rle furriel

corneteiro

e cl ar in do

Para os devidos efc-i to' se anunci.a que está aberto con
curso para a p romr ç:1o ao poste: de í'u r r-i el corneteiro
e cl ar im.

.~n lí ri C i O

11'1

Abe r t " r a do

':0

n l!U r S o

3·

sr. u i n íG i u

10 A abertura

do concurso ser,í UIlIIIlC:i .. da,
a) Na ordem das llnidades ~,~et.ronoll tanas, nos Comandos
Terri to r i ai s dos Açores e dA MaJ.,j r a no di ..~ lll:cdi
ato ao que, foi rccehi do a p res u.e O. f:.
3a ~érip.

b ) Nas Pcov in cias Ill t r-amar-inas , nH:'>'ITJI!SmaS datas
is
to é logo que no" ['( spect i vos Comandos Mil i tares
for recebida
fi p ces en t
r .F.
3ft ')éric.
c) As provas terão inicio
no Lrig~~imo rlia A partir
dayuele em que for puh 1j ~fI(!a a abcr'lura
do concur·
soo

, I'

;3"

•

,I

iI J:

I,

e: .' ~ ....~.. ; ,'~'::.:::;
'~:'.:
.. ' ,: .;~:..:...::~;;;':'.'
.:

f:'::>.'r'.:.

'hlitar
de Lisboa funcionará
um Júri
pela Hepar t.i So de r.ficiais
da Oirecção do
:::,-rvi ço de Pessoal
e. pelo G.~,t de Lisboa por forma
qlJe possa ter a sua primeira
reunião em 23 de Ou tnbro

Jt,.to

~O

Cove.mo

o nomear

r!

ç

1%1.

4° Junto de cada Comando "iIi tar das Provjnci.as
UI t rem
r i na s em que hUllycl' candidat~s,.
constit~ir
se a um
.híri com a compcsaç jo de um of'i c i al supeno~'
11a che
f de Banda de ,1úsica e um 10 sargento
mús1 'o se 1:50
for pos s j ve l constituí
lo com a composição 'Iue prec e i
tua o ar tO 272° do I~ PvP. I E. funrionando
a ndepe: , II
temente do Júri do G ~1.L. e subordinado
os seus t r a
J'Hlhos às disposiç;)
s do R.P.P.LE,
5°·Nus

ProvIncias
Ultramarinas
em que não for p ~~l,el
tui r- un: JÚr'.em llarmo~ia com o o 4. deit as jn"
Lr'(.fies
os lOs cab.,
neteiros
cl a- ins e m{oslos
CXCCII i
t e:;.~
i ns t t u.nen to Local
em serv iço I'r" 1. ~ r
no llltl'anar
'1 'e r'eun nm a data da aLer' Ira do pre •• r e
c~ncurs? ~A)das.;
cOlldiç;;es de a ló'>
) ao me-mo
laO ndmi t.i do s a prestar
as suas pr .. c aIJóS O "p
~ress)
r'etrópole
pe ran t O Jlíl
,'r G.M L ( ..
da não t.i ver enccrral10 os seus trai
1IOS)
UU 1'': I te
o no U .lún
se r intercaladas
na re~I!l:Jctiva ,!
de
dassi fi cação final.
n' cllnrlj datos destas PrOYlllcia.:: f'nl..regarão as suas
d(~clal'açõ'S dentro de 15 dias apo I'
lÚncio da dDI'I
l~r'a do c~lIcurc'o lia respectj
Vf.l Pr(. J
la as qll 1. S
rao remetIdas
11. rlep'1rLição
de S;tT 'ntos e I (aç. t" di:!
f)irccç5o rJo Serviço
dE; Pessdul,
d., nr'menl'" '"formadas e acompanharl' s de wna nOl..a (lc
seutvs
ti fIm,
e
Sf>rml tOlnadas em cu ~,i(eru,:;uo Ild devH
aI tura.
coust.i

?rova~,

(O

r~o

GOIICU

(j0 As provas

inserlc
f'"
a na

do concurso serão suLordinúdas
ao programa
a Portélri a de 25 d~ c.:;~tembr
le] Q')7 Dubh
n.r. la ,'érie de 30 1(. Cuti I'!'l dp J957.

e

iii ...~(J!'CéJ;

do:;

"?'j!1II~~Jtos

ap:cvado

7
i.l.1

e ,

lJ S

Crm(li.

Ij c'r

'1I-
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b)-Aos Júris nomeados pelos Comandos Militares das
UI tramarinas, a dos candidatos em ser,. Províncias
.
V1.ÇO nas mesmas.
c)-Os processos organizados pelos Júris serão remetidos à Repartição de Sargentos e Praças da D.S.PessoaI, onde se procederá à int~rcalação de todos os
candidatos aprovados segundo a classificação obtida e as preferências legais e se elaborará a lista
única da classificação final a publ1.car em O.E. 3a
Série.
Disposições

Diversas

o,

8°-A este concurso serão admitidos todos
candidatos
que não possuindo o 2° curso das Escolas Regimentais
ou o curso de Sargentos Milicianos, condição exigida
pela alínea a) do número 1 da Portaria 12354 de 16 de
Abril de 1948. satisfaçam à condição expressa na al1.
nea ~)
mesma Portaria.
9°-Nas unidades onde não houver mestre de corneteiros
para passar a informação ~cerca do mérito artístico
a que se refere o parágrafo l° do artO 13° da Portaria
de 25 de Setembro de 1957, inserta na O.E. nO 6
la.
Série de 31 de Outubro de 1957, devem os Comandos das
Unidades providenciar para ~ue os candidatos sejam
examinados pelo mestre dt ce:rUU\ r.s a fim de poder
ser observada aquela fOw,"'......
ua'.'"
não haver prejuízo
para os interessados.
t;;

leo Nos casos não previstos nestas instruções deverão ser
observadas as disposições no regulamento para promoção aos postos inferiores do Exército e as altera
Ções posteriores nomeadamente
as que constam das
Portarias nO 8212 de 30 de Agosto de 1935 e 13595 de
7 de Julho de 1951.
lista

Geral

de classificação

de aprovados

Publica-se a lista geral de classificação obtida pelos
candidatos aprovados no concurso ordinário para o pos
to de furriel do Q.P. da Ama de Engenharia Pemo apa
dores - Aberto em 15 de Julho de 1960
ncerrado em 9
de Setembro de 1961.
1-E.P.E. - l°CabD- António de Oliveira Cala~J
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Fr equent.ar-am com aprove i temen to o curso de Po lj ci a Mili
tar que funci onou no regímen to de 11;U1ceiros nO 2 J;, I 7
de Julho de 1961 a 2 de etembro
cll! 1961 os
fur-r is i
abaixo indicados
E.P.C
'Furriel
I·~.P.C.

H.L.2
F.C.8

Cava

"

R"C.3
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ItA.L. 4

E,P.A.

Arta.

J-tc. 6

E.P.A,

E.P.A,
E.P A

"

"

"

.Io aqu irn C. L. Monr.« I 1'0
l}>millgos da P. Curva Lho
ÀVllo J. n. Cadete
.Ioâo .I. G. untos
Jeremi as C. BUI'!'Jnbas
João P. llu as Marrara
Joaquim J. S. Raimundo
Manuel S. Jerónjmo
"rancl seu A, SiJ vei r inha
Armando P. p,ol'bonho
João Sorjo Alexandrinu

Apto

Aos sargentos
de Cavalaria
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él. especia
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de Po l j.ci a Mi l i ta r e aos sargen Los de Ar t.i Ihar-i
o O1rso de Policia ~1ilitar.
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Declara se que fica nula c de nenhum efeito a t r ansferên
cia do sargento ajudante chefe de meco annemen to Fe r
nando Rodrigues da companhia di visionária
de r.'W1uten
ção de Mat.er i al para o regirrento de ar t.i lhana p sada
) 1, corr dest1no ao cen ro le instruGão de ser GO de
Material
conform c rst
na O. F, nl) 23
3 . l pág.
tS!) rectificado 11 ).f
24
38 "rie pág. 733.
(Por

lespc

1("

de

L

[)ecl ra
to Ge '01 de
JOe quim MlCandd o
m constava na O.E. n

le Se te. bro de

961)

ri

5 - Vencimentos
Declara se que passam a Vfncer pela verba 'Quadros apro
vados por Lei. os seguintes
argentos do Q.A.E.
l° sargento Ant.ónio Nunes dos Santos da Escola Militar
El ect.romecãn i c a e os 2Ds sargentos Aurélio Alexandre
Pinto do centl~ de Instrução de opera~ões especiais
c
António d 01 i vei ra do Quar-tel General da la Região li
lltar.
(Por despacho de 19 de Setembro de 1961)
Declara se que o l° sargento 1° ar t jf i ce de serralheiro
João Teotónio Na cimento Grnjo do regimento de artilha
ria antiaérea fixa passa a vencer pela verba dos Q.1O
dres aprovados por Lei" desde 1 de Outubro de 1961(Por despacho de 18 de e eabro de 1961)
Declara se que passam a vencer pela verba Quadros apro
vados por Lei', os seguintes sargentos e furriéis

Infantaria
Todos os 2°s sargentos e furciéis que e encontram a vencer pela verba de Pessool de nomeaç5o vitallcin
além
dos quadros' •
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Artilharia
2°Sarg.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

"

C.I.O.E.
- João de Cliv ira Santos
G. A. C. A. 2- J)Jmingos Di as Bonj ardim
R.A.L. 1 - José
G. A. C. A. 2- Etel vino AI v s Craveiro
DFA.[Uque- Joaquim José Barbo a Ol i , 1
R.A.L. 1
Alvaro Pereira
R.A,P. l-Joaquim
António Be rn rdino
G A. A.3- Sal vador
un s
nto
C.I.A.A.CAntónio Ao a
Jo ' Ma la Lu ~s
n •
Fernando Artur Ba
R.A.L. 2
anuel Bernar'C!ino
E.P.A.
d
bastião
de "R .. L. 5
os ' 1arj a li r
R.A.L
2
anuel Band
fFAlm da João Barl:.
H.A.P. 3
J rónimo 1 a
R.A. L. 1
30 p RIC' rdo \1
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R A.L. 4
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3
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Furriel

R.A.P.
R.A.C.
E.P. A.
P.A.L.
R.A.L.
R.A.L.
R.A.P.

"
"

2

I
4
1
1
? R.A.P. 2
R.A.L. 1

"

"
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Joaquim Reis
Rogéri da Silva Pranco
Boberto Joaquim Cande i as
Júlio Lopes do Vale
Arnaldo Simões Lores
Carlos José Coelho
(C I.S.~l. )
António Biscaia
António Vilela
Marcelino Maria Valério

Fernandes

Cavalaria
R.C. 7
E.P.C.
R. C. 3
E.C S.
R.C. 8
R.L. 1
"
R.C. 6
R.A.P.
R.L. 2
R. C. 6
"

I,
ti

..

..
lo

- José dos Santos Rosado Laço

Manuel da Silva
- Joaquim Augusto Teixeira
José Francisco da Glória
Jerónimo tk iqu im de Jesus Oliveira
"
(C.I.C.A.3)
José da Conceição Uvas Barata
"
- António Moreira Bel i z
Bernardino de Jesus Moreira
"
3 (C.I.C.A. 2) - Manuel Mendes Ferreira
"
José Candido Barbosa
.
- Manuel Pinhei ro Martins Coelho
"
- Vicente Vaz
"
O.S.P. (Rep.S.Praç.) . Raúl da Conceição Xavier
"
C.M.E.F.E.D. - José Ministro
"
- R.C. 7 Américo Rodrigues Batata
Fr-anc i seo Pe rei ra do IIDsé rio San tos
•.
- Fernando Pereira Podr i gues
r
D.R.M.9i Joiío Mal'Lin~
C. I.M. S.M.
Joaquim Martin:-; Cabaço
- R.C. 3 Fr-mci seo Serafim (iM s
Fí rmino David Putul ei a
")I
~'i. ~ B. C. 8
Humberto Jorge de Mota Nogueira
l'urriel C. LO.E Josué Júlio Monteiro ludervi co
H.C. 6 Manuel Assis llasto Vieira
"
R.L. 2 - David de Almeida e Sousa
1.
D.S. P.
Francisco Farinha Alves
E. P. E.
Bodr i go Ferreira
f)Ol11es
D.G.A.
Francisco
Augusto Car te i ro
"
R. C. 7
Ar tur Mar'i ano
"
I.A. E.~1. Raul Ribeiro Viana
"
R. L ~ José da il va Neves
"
B.C. 8 - Adelino Moreira Hnimundo
"
"
- Manuel da Cunba Ferreira
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Joaquim Mendes Germ~0
- Euri co Romeu Te-ixei ra
Francisco
da Silva B
Joaquim José Cola O
- Ant <n i o dos antos
LÚCIO Paulino
Amiguin
Avelino Joaquim B n
An elo Lu}s de 1m
Jos~ Ramos
AntÓfli .Ioaqurm C <t
Joaquim ele Deus Pe rer
Mário Henr-i ies Marr '
Manuel António dos
Aur liano do Nascimen
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fi
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C. I. O.E.
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,.
"
"
Furriel

MaJlUel Perei

u
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- José Gonçalv~~ ;Y'<!"eus
Mário Vieira
d .' lva
Acácio Alves LI 'I
R.E. 1 LUís Afonso da S' va
to
Silvestre
.Ioaquifr Pat i s t a de Fonsec
António Henric !e~ Brrunco
"
José Carlos P .1 em Fernandes
".,
António Iria
~ngalinha
Jún' or
José Folgado ( ~lho
".,
José Mar-i a Go!:11"S
Humberto r~ichd L!:!eJ Guerra
"
P. E. 2 Armando Manuel Fana
d s San o~
E.P.E. - Ernesto Ferreirl

R.E. 2
E.P.E.

Sap.

E. P. E. - Henr i.que Lopes
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E. I .. Manuel cip Ol i...
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Furriel Sap.- R.E. 2 - José António da Silva
Narciso José de Medeiros
"
"
"
Eduardo Rosa Martins
"
"
"
2°Sarg. Trans- E.P. E.
Tomás de Sousa Ferrão
Manuel Abreu Maurício Garcia
" "
"
" "
Mário José de Freitas Rodrigues
"
"
Manuel Breia de Matos
"
" "
"
B.T.
João Luís Abl1ft
"
"
CHERET Henrique Jordão dos Santos
" "
"
Fernando da Costa Soares
"
"
R.E. 2 Joaquim Gonçalves de LIma
"
"
Furriel "
Augusto da Silva Coelho
"
- Aristides António de Oliveira Seabra
"
- Manuel Fernandes Pimenta
"
"
Jaime Augusto Carvalho Gomes
"
B.T.
Abílio Ribeiro Gonçalves
"
Francisco José Gil
"
GlEPET - Fernando Tavares Ribeiro
Vic.tor Tomás Ramires
"
Dianantino Pereira dos Santos
"
"
"
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de Sa6de

H.M.P.

Manuel Joaquim Cardoso
António de Jesus Sousa
José Simeiro Canha
Horáéio Santos Alves Teixeira
H.M.R.l José Palma Graça
Manuel Pereira
Alvaro Gonçalves Miranda
"
IJ.M.R.4 António Augusto C):IXO
~t "C,S José MRrques Mendes
António da Luz B tIsta Santos
a t. 3 Jaime dos Santos
R.A.C.
Fernando Perei ra pomingos
CMEFFD. João Mendes
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Se I v IÇfl de Adm I n i s t r a c ã O{ ~11 I i t a r
MantelgJ
.I:!orges
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Ilídio Marques 01tina
2°G C A M
Joc:;é'v1anu"l Nunes Lúcio
O S.P
DiOgO Gomes de Azevedo
E.P.A M Ant~i1j_p lanue.l :i:ru I r lo '1 r u rj,-!':lp
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E.P.A.M
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nROHA DO EXERCITO MO. 27
3a Série
********************************~*******************~~~:*
referida Escola. Tamlém se esc Iarec que sendo 10
~~li& p rec i sa para passar quem tem menos por
t-uuco que seja não deve reclamar pois perde tem
po e fá lo perder aos outros.
20 Houve de facto um curso da E.C.S. em que para os
meco fOI superiormente determinado que o 20 ano
fosse feito nas Escolas e Centros da sua especiali
dade mas fizeram no fim do ano lectivo o exame final com Júri presidido pelo Comandante da E.C.S., o
qual lhes atribuiu as classificações que foram publicadas na O.E. nO 3 . 2a Série de 31 de Março de
1955 pág. 174.
Em face do exposto, declara se que serão arquivados todos os requerimentos ou exposições baseadas nos factos
acima expostos, bem cOVo os que já deram entrada nesta
Repartição. Igualmente devem ser arquivados nas unidades todos os documentos (reclamações exposições requerimentos ou outro nome qualquer que se lhes invente)
que se refiram a resultados na E.C •• modernos ou antigos.
(Po r despacho de 18 de Setembro ele 1961)

a

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

n Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

da Silva

Está conforme.

o

AjUdante-General,

MINISTfRIO

Ordem
, tO

DO ExfRCITO

do Exército

28

10

PUblica-se

ao Exército

de Outub o d& 1Q61

o seguinte:

I - JUSTiÇA

E OISCIPLINA

Condecorações
1 - Sargentos
Condecorados
com a medalha de ouro de comportamento
exemplar em conformidade com as disposições do R~gulamento aprovado pelo Decreto nO 35.667. de 28 de Ma'o
de.19~
os seguintes sargentos
"
'
Pr1me1ros sargentos músico Ulisses Telxe1ra do regLmento de infantaria nO 12, do Q.A.E. LU1s Valent1m de
Campos Soromenho do Estad~ Maior do:Exército e José de
Abreu Lopes do regimento de infantaria nO 12.
Segundos sargentos artífice correeiro António dos Santos Policarpo Júnior da Escola Prática de Cavalaria; e,
do Q A.E. Teófilo Salgado Simões do Quartel General da
4a Região Militar.
'
(Por despacho de 29 de Setembro de 1961)

II - MUDANÇAS

DE QUADRO

SAIUNro3 00 çuADf{) PERMNfN1E

Quadro da Arma de Cavalaria
Comando

o

Territorial

Independente

dutst ade da India

furriel do quadro complemento, João HenriqUe da Concei-

834

n

J':l.

(t".

verte

ção Passão tem passagcrr ao quadro permanente da arma
de caval ari a. porque encon tranJo se aprovado para este
luadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a
~ltiguidade desde 20 de Setembro de 1961. data a par
tir da qual tem direito aos vencimentos do nova posto.
(Por despacho

de

26 de Setembro

. III . MUDANÇAS

de 1961)

DE SITUAÇio

SAInNIOS 00 QJAlID PEFMANENTE

Ingresso nos Ouadros
Ouadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 17 de
Agosto de 1961. os 2°s sargentos de infantaria António
Júlio Samora de Melo Leote, Manuel Nazaré Veiga Nel
son'Ferreira, e os furriéis Romeu dos Mártires Gomes
Delfim Augusto rerreira, Domingos Alves tod s do ba
talhão de caçadores nO 5, por terem regressado do
mando Territorial lnd pendente da Guiné, onde se encon
travrun de ref rço à guarn1ção normal.
(Por despacho de 21 de Setembro de 1961)

r~

Quadro do Serviço de Saúde
Passou a ser considerado n sta si tuaçgo de de 24 de Ju
lho de 1961 o 2 sar'gent,oenfe rmei ro João Avehno d
Lima Bar ros , do l° grupo de companlri<1" d saú~e por
ter regressado do Comando M1.li t.ar Te r rit.ori al Indepen
dente do Estado da Indi a, onde serviu de reforço.
(Por desp_llcho de 29 de Se lembro de 19(1)

Quadro de Amanuenses

do Exército

Passaram a ser considerados nesta si tuaç go desde as datas
a seguir indicadas os sargentos abaixo mencionados
l° sargento de cavalaria Amadeu Ferreira Tavares, do
regimento de cavalar1a nO 7. desde 1 de Agosto de 1961,
lOs sargentos de infantaria AdeIlno Proença Gabr1el do
batalhão de caç~lores nO 6 António João Chamoninha
do Instituto dos Altos Estudos Militares, 1° sargento
de engenharia transmissões, JOsé Joaquim Ruas, do ba
talhão de telegrafistas, e o 2° sargento de artilharia

sa Série

2

ta SI t
nto do Q.
taria II 1 po
1 Independent
fazendo pnr t

sltuaçaO de supranumerár
Quadro da Ar

o

de Inf ntarla

p
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ou a ser consid rado ne to si tllnção desd 20 d
tenbro de 1961 o l° arg nr.o de infantaria
José Mar
vanejo Júnior, do regimento de infantaria
nO 1, tendo

836
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como un idade molril i zndo r o Latal1l(ío
10 por ter
ido nomeado para servir
reforço a guarnição normal na Pro v Inci
(Por destra f
de Cl6 ele Setenb
P

38 S6rie
de cnçudo re n"
por icpo iç~o em
a de An
o d

saram o se r oh ide do ne s t a 1 tuação de d L J
Agos t.o de 1961
)Os sargentos de infan a 10 Jo quim
E. Carvalho Barreto
.10 é Teixeira da Silva
Joao b.lgé
ni o Gomes António dos Sa tos Carmo João Gonçah ~
Francisco da Ao a Caldeira
Manu 1 ("]OIT1e
Gil Joaquim
Fi l ipe M squita,
Lourenço da Rita
Am11car da Silvo
Vasco Neves M. Cor re i a Manuel
. Mendonça António
Júl io da Si1 va, José Mari a de Araúj o Pedro Simão Bas
tos, António Ledo Te xe i ra Augu to Lop s Rib ro Jo
sé Vieira Morgado Manuel Francisco Nanque , Fr cisco
Pires Mateu
Manuel António Pinto, Norberto Alves Fb
drigues, Fe m ando Cerqueira Di as José Trindnd Fbdri
gues, João Louro, Manuel d Fátima Carvalho. Joaquim
Pedrosa Moital, Or] ando Rosa da Neve', José Teixeira
Granj a, Manuel Ferreira dos San tos. José Aneixa Semedo
Jos' Barros Rodrigues. Diamantino Marques da Eira Abel
do Hosário Rendeira, Alvaro de G..timarãe Araújo, FJlcli
des António de Almeida, Amândio Ferreira
de A7.avedo,
José de Lima Miranda, Jos' Afon o Veloso, e o furriel
de infantaria
Manuel Martins Ferrei ra por terem embar
cado para a 3a Região Militar,
ond~ vão servir por im
posição em reforço h guarnição normal.,
8·(.10.
(por despacho

de

Quadro de Am~nuenses

29 de Setembro

r.a.o~.0

de 1961)

do Exército

Passou a ser considerado n sta situação desde 20 de Se
tembro de 1961. por ter sido nomeado para ervir como
reforço à guarnição normal na Provincia de Angola, nos
termos da alínea b} do artO 3°. do Decreto nO. 42.937
de 22 de Abri I de 1960. o 2°. sargen to do Q. A.E., J oa •
quim Saraiva, do Arquivo Geral. Tem como unIdade mobilizadora o regimento de infaIltaria
nO. 11.
(po r despacho

Quadro do Serviço

de

29 de Setembro

de

1961)

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 20 de
tembro de 1961, por ter sido nomeado para ervir como
reforço à guarnição normal na Província de Angola nos
termos da alínea c) do artO. 3°. do
cr to 42.937 d

3a. Série
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********************************************************
22 de AI ri 1 d
Manue-l de Sous

como unid

rriel meco radi
nto de engenhar
O batalh~
i ("
~ 1l' Gutu ro de 4 61

d

de movi'

(Por d rp

Pas~ou a er
nS1d r do n ~ta itu çã desde
tembro de 1961, por ter ido nomeado para
reforço h guarnição norro I na Provín ia da
termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto p
de 22 de Abril de 1960, o furriel meco elec
Simão, do Depósi to Geral de Material dp GUerr
(Por despacho 'de 1 de Outubro de 1961

Quadro do Serviço Geral
Passou a ser considerado n "ta situação desde 20 d
tembro de 1961, p r ter sido nomeado para serV1r
reforço 'à guarnição normal na Província de Angol,
)
termos da alínea c) do artO. 3°. do necre~o nO 4 937
de 22 de Abril de 1960, o furriel cornete1ro, Jo F '_
nandes Carvalho, do regimento de infantaria nO 12.
Tem COmo unidade mobilizadora o batalhão de CRÇ d
5
nO 5.
(por despacho -le. 3 de Outubro de 1961)

I V .. PROMOÇÕES
SAFONIOS

m (I AI]{)

PERMNEN'IE

Armai e Serviços
Quartéis
Comando

Gene1als
Territorial Independente
-Quartel General-

dos Açores

Furriel de artilharia o 1 cabo Manuel António Rodri
gues Tavares; contando fi antiguidade desde 20 d ~e
tembro de 1961, data a partir da qual tem direito
vencimentos do novo posto. Vence pela verba ··Pessoa...
de nomeação vi tahcia além dos Q.Iadros".
(Por despacho de 3 de Ou tubro de 1961)

Escolas Plátlcas das Armas e Serviços,
de instrução e unidades
ArtilharIa

centros

sa: Série

!l3R
.~:~~:~':~c*' .~•.

F~coln rrátic~

dr hrti Ih3ria

Furriel
de artilharia,
o l° cabo JosP remando Est.r i ga;
do regimento de artilharia
ligeira
nO 3 contando a an
tiguidade
desde 20 de Setembro de 1961. data a par t i.r
da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto. Ven
ce pela verba' Pessoo l de nomeaçjio vitalícia
além dos
quadros".
(por despacho de 2 de Outubro de 19fi1)

Regimento

de artllharía

I Igel ra nO 4

Furriel
de artilharia.
o l° cabo António Nicolau Ferreira
Amorim do grupo de artilharia
contra aerona -es nO 3
contando a antiguidade
desde 20 de Se t emhro de 1961
data a parti r da qual tem dI rei to ao vencimentos
do
novo posto. Vence pela \erba
Pessoal de nomeAção vita
lícia
além dos quadros '.
(Por despacho de 3 de Outubro de 19(1)

Regimento

de altilharla

pesada

nO 3

do Q.A.E.,
o 2° sargento
.Io aqu im António
contando
a antiguidade
desrlé 18 de .lu l ho de
1961, data a partir
da qual tem di reio
ao s vencimen
tos do novo posto.
(Por despacho de 2 de Oll tuhro de 19fi1)

JO sargento
Fróis,

Regimento

de Rrti Iharl~ de costa

Furriel
de art i lhari a o 10 cabo Joiío Ti Lúrcio Arcange lo
do grupo de artilharia
contra ae rou ave s n? 2 con t.an
do a antiguidade
desde 20 de Se t.emlrro ele 1961 data a
part.i r da qual tem direi to ao vcn cirn n to s do novo pos
to. Vence pela verba
'Pessoal
ele nomeac ão v i t.al j ci a
além dos quadros .
(po r despacho de 2 de Ou tubro de 1961 J

aV<11 a r ia

Escola

Prática

UH C~vRlaria

Furriéis
de cavalaria
os lOs cabos Francisco
de Oli vei
ra Fernandes
e Valentim Pci t.es nJrrel fl Gi rão contan
do a antiguidade
desde 20 de Se t embro de 1961, da a
a partir
da qual t@rn direito
aOR venrimpntos
~~ novo
posto
Vencem pela ver-ha "Pf!RROf) J de' nOrrlPflç5.o V1 t 1'1} í

ROfM DO FXt 'ln r. 28
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,
cla

além dos quadros •
(Po r despacho de 2 de Ou tubro

Regimento

de

~J9

~***~**~********************

avalaria

de 1961 J

nO 3

Furriel
de cavalaria,
o 1
abo Demétrio .Ioaquiro f n
contando a antiguidad
desde 20 de Setembro dp Yt
data a partir
da qual tem direito
aos vencimento,
d
novo posto. Vence pela ve ia Pessoal oe llu:neação
.a
lícia
além dos quadros'.
(Por despacr.o de 2 de 011tubro de 1961)

Regimento

de cavalaria

nO 8

Furriel
de cavalaria
o ( r-abo Joílo Fróis Guerra
tando a antiguldade
de de 20 de Setembro de 1961
a f'artir
da qual tem a reito
aos venc imen t o do
pos to, Vence pel a verba
essa al de nomeaç âo
alt:tr1 dos quadros
•
(Por despacho de 'L de Outubro de 1961,

Engenha r i ii
Escola Prática

de Eneenharia

2C <,argento de engenhari a sapador
o furriel
JOao d. ~.d
a (hninh"les
contando a antiguidade
desde 31 de Agos
to de'1961
data a par ta r da qual t ern direito aos v,-,.
cimentos do novo postQl.
(Por desp acho+de 27 de Setembro de 1961)

Batalhão

de lelcgraflstas

20.., s argen to s de engenharia
transmissões.
os furriéis
f~ t-i go Ferreira
Alves Martins,
t\cácio Gomes Teixeira
Coimbra. Joaquim Santos Pereira
contando a ant.i gu idade desde 30 ele Setembro de 1961 data a partir
da qual
t~
direito
aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 2 de Oll tubro de 1.961)

Orgãos

de exebugão

dos serviçQs

Estabelecimentos

Mi I i t ar es

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

~ilitar

e outros elementos

aa. Série
340
ORDEr.l no EXERCITO N°. 2R
*****************************************************.***
Furriéis de cavalaria,
os lOs cabo~ António Cebola Ro
drigues, do regimento de caval ar.i a n? 3, Faustino Manu
el Conceição José, ao grupo divisionário
de carros de
combate José Júlio Beque Lages , da Escola Prática de
Caval.ar-i a contando
antiguidade desde 20 d Setembro
d 1961, data
p rtir da qu 1 t~m direito aos venci
men tos do novo po st;o, Venc i""' pela verba "Pessoal
de
nomeação vital'eia
al~ do. qu dros'.
(por despacho de 25 de Se tembro de 1961)

Campo de Instrução Mil itar de Santa .argarida
1° sargento l° meco viat. rodas. o 2° sargento João ~ogo
contando a antiguidade desde 8 de Julho de lQ61, dat
a partir da qual tem direito
aos vencimento do novo
posto.
(Por despacho de 25 de Setembro
de 1.961.)

Diversos
Depósito

Geral de Material

de Guerra

Furriel de artilharia,
o 1(' cabo .José Vieira, do r gim n
to 'de ar t iIhara e Li gei r n? 3. contando a antiguidad
desde 10 de Agosto d 1961. Dev
convocado d dis
ponibilid
de. Vence pela verba Pessoal do Quadros
aprovados por Lei' .
(por despacho de 28 de Se tembro de 1961)
No UI t r am ar
3a.

Região Militar

1° sargento do Q.A.E. r O 2° argento José Vi ar
contan
do a antiguidade desde II d Julho d 1961 data a p r
t.i.r da qual tem di.rei to 00 vencirrent,o do novo po to.
(por despacho de 2 de Outubro d t(61)

Supranumerálios
Infantaria
Batalhão

de Caçadores

nO 5

2° sargento do servi ço de núd. o furri 1 Manu 1 J. ri
nha Robalo, con t.ando a ,mt..iglljdAcI~ OP.Sf!' 31 de Jul ho
de 1961, data a pnr t 1r ela l]\IR I t~m rl i rei to AO. venro;

3a. Série
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mentos do nbvo posto. Encontra se na'Prbv{ncia de Moçambique na situação de reforço à guarniç~o normal
(Por despacho de 27 de Setembro d 1961)
Cavalaria
Grupo divisionário

de carros

de'combate

Furriel de cavalaria, o l0 cabo José Augusto da rp~~a,
contando a antiguidade desde 20 de Setembro dp 'I )1,
data a parti r da qual tem di rei to aos venc men to do
novo posto.
(por despacho de 2 de Outubro
1161)
Estabel ecimentos

Mi' itares

Estábelecimentos

de Instrução

AcademIa Militar

•
Furriel de engenharia-transmissões, o l° cabo Aristóiedes
João Fidalgo Marques, da Escola Prática de Engenharia,
contando a antiguidade desde 10 de Setembro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 2 de Outubro de 1961)
No Ultramar

aa.

Região Militar

20 sargento de infantaria, o 2° sargento graduado, Eugénio Armando Fino dos Santos, contando a antiguidade
desde 31 de" Março de 1961. data a parti r da qual tem
direiLO aos vencimentos

do novo posto.
(por despacho de 12 de Setembro de 1961)

aa.

Região Militar

l° sargento de artilharia, o 2° sargento Sidónio Eugénio
Jaime Barros de Almeida, contando a antiguidade desde
11 de Julho de'196l, data a partir da qual tem dire1to
aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 25 de Setembro de 1961)
Furriel de engenharia,
cio Camilo, contando
de 1961. Continua na
(Por despacho

sapador, o l° cabo António Felia antiguidade desde 23 de Agosto
disponibilidade.
de 2 de Outubro de 1961)

28
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10 Pr::l'

·N11

AI as e Servicos
erio

Olrecç~e

e ~ efla

N Oepeqdencla
Crefla

o

d s S rVlço~

outro~ órgao

do V ce Chefe do Estado
o de R crnhec

erv

E1p,r"

[o

81Jr

mento das T an m,ssõe

(CUnE
1

rgent,
1 meco mat e rt
Si 1 a Aze edo , do Q. G d,
veni ncia de serviço.

b ,_ Co a d
r por con

(por despacho de J d Outubro de 1961)

Na Depend@nclB

do Guartel

Mestre

DI recção do serviço
20 sargento

do Q.A.E.

General

de Material

Q.tilherme

Augu to do regi.m

rto de

infantaria

nO 1.
(Por despacho de 27 de Setembro de 1961)

Quartéis

Generais
üuar

tel General

da

aa,

1 ° sargen to de ar-t i.l.har-i a J\!lIüdCIl
40 [legião
Mil' t.nr, devendo
CI'
ação desde 29 d Julho de 1961.
soal de nomeação vi tal {ci a nlún
(po r despacho de 26 de

[li

vi são

Ilenr-i.qu
I"'mandes
con i.dcrado ne tu
Ve lCC pela verba
dos quadres
.
Setemirro de 1961)

d
tu
Pes

Esta~o ~aior do Exircltn
2° sargento
do Q.A.E., Marcelino
Fe rn indes do Ocpó
Geral de Matcri ai de Fngenhnr iu,
(Por despacho de 26 de Se tembro ri 1961)

Escolas Prãticas das Ar~1s e Sorviços,
de instrução e unida~e$

ito

centros

Série

28
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1

o "

a

Regimento

de nfantaria

n° ~

2° sargento d infantari
J dO Pedro Venancio d~
gÍõo 1ilit
r devendo
con id rado ne st
desde 25 de Setembro d
%1. Vence pe Iu vqrb
uos quadro aprovados PQ Lei •

a R

1

, (Por despacho de 30 de Setembro de 1~61)

Regimento

de Inf~ntaria

n~ 12

n rgen to de infantaria
anuel l'azare
'e~ga
do Com
do Territorial
Iridependen e da (,uiné
devendo ser- con
.,iderndo nesta situação desde 17 de Agosto de 1961
Vence pela verba
Pes o al dos quadros apr ov ado por
Lei.
(Por despacho d 15 de Setembro de 1961)

2°

Ratalhão

de cacadores

nn 10

2° sargen to m~s i co cl

28 1asse Armindo de Carvalho.
(uar-te i Genf'!raI da la. Região Mi1itar.
(por despacho de 29 de Se tembro de 19(1)

Artrlhalla
Regimento

de artilharl3

pesade nO I

do

844

ORDEM DO EXERCITO

N°
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3a

Série

*********************************~**********************
Furriel 2° meco electricista
Manuel José Pessoa Oias,
da Escola Militar Electromec~ica,
por motivo discipli
nar. Destina se ao centro de instrução do serviço de
material. Esta transferência é considerada desde 21
de Setembro de 1961(por despacho de 21.de Setembro de .1961)

Regimento

de arti Iharia pesada

nO 2

2° sargento de engenharia 'sapador, Manuel Domingos Reis
Costa, do regimento de engenharia n? 1, com destino ao
centro de instrução e condução auto nO 1. _
(por despacho de 28 de Setembro de 1961.)
Furriel de artilharia Domingos Vicente Cardoso, do COmando Territorial Independente da Guiné, devendo ser con
siderado nesta situação desde 8 de Setembro'de 1961.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos quadros". (por despacho de 22 de Setembro de 1961.)

Regimento

de arti Iharia pesada

nO 3

2° sargento de artilharia, João Malveiro Segurado, do regimento de artilharia ligeira nO 4.
(Por despacho de 2 de Ou tUóro de 1961)

..

Regimento

de artilharia

de costa

2° sargento 2° meco electricista, Egídio da Conceição
Lourenço. do regimento de lanceiros nO 2, por motivo
disciplinar. Esta transferência é considerada desde 20
de Setembro de 1961.
(Por despacho de aJ de Setembro de 1961)

Estabelecimentos
Distritos
DistrIto

Mi I itares

de Recrutamento

de Recrutamento

e Mobil ização
e Mobil ização n° 18

1° sargento do Q. A.E.. Manuel de Melo Cabral, do Comando
Territorial Independente da Guiné. devendo ser conside
rado nesta situação desde 21 de Setembro de 1961.
(Por despacho de 3 de Outubro de 1961j

Estabelecimentos

de Instrução

*33..~~.~ú~ri1l **..:~** . * 1c*~~:::n
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*:)r:t.:!:!~:::

Carreirél

[Ir,
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de Tiro
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:. .;""'.*'

da Serra

1,:

~B

J

P :i

~:!~:;-:;~:
~:;:-!!~~;:~!::
:;:*::~
:}:~:
::**::. ~::~::

da c~rregueira

2° sargento de artilhari a AntÓIlio Garnacho do ('..ornando
Territorial Independente da Guiné, devendo ser conS1derado nesta situação desde 8 de Setembro de 1961. Ven
ce pela verba 'Pessoal de nomeação v1ta11cia além dos
Q18dros·'. (por despacho de '2'2 de Setembro de 1961)
Carreira

de Tiro

de Fspinho

20 sargento de artilharia Fernando Artur Baptjsta Parente do regimento de arti Il.ar-i a ligeira ne: 2 ..
(por despacho de 3 de Outubro de1961)
EstabeleCimentos

Hospitalares

Hospital

Militar

regional

nO 3

20 sargento enferme}ro João Avelino de Lima Barros, do
l0 grupo de companhias de saúde devendo ser considera
do nesta situação desde 24 de Julho de 1961 Vence pela
verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 29 de Setembro de 1961)

Estabelecimentos

Produtcres
'. an u t enç ã o .~i I i t ar

1 ° sargen to do serviço de Admini st.raçgo

Mi litar José Perfira da Silva, do 1° grupo ~e companhias de Administ ação Militar
devendo ser ronsiderado nesta situação
fsde 7.3 de Setenbro de 196
.
(Por despacho

de 2

(d"

Ou.tubro

de 1961)

nlversos
repúsito

Geral

de Mat'ri;11

do r.ljp.rrn

2° ,nrgent() de infantaria, N( II r rr-ei ru, e o furriel
e r a -Los do Comando
infnnt riã Delfim August
rri tori 1 Independente (1. (-,\lln~ oevendo se r consi
1{
,Mo to Je 1061. Ven
r dns 11(' ta sltunção de sr
adro'>
np ovados por Lei'
P' a v r1J~ P "so 1 do
C::pt 11 -(
ri' 19';1)
(1'0
desp umo de 2':;
up r auune r á r

s
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B4fl

* .
ln f

2°s

1

''I IE.

Sou-sa

d50

1I

argento

de in fant

ri

Al.ei l Iur-l d

do regiro nto
e iI fant arn a n 11.10
Benv indc Ro
gues GuJmarile
r,ustú Pereira
Brogueirn ümLo
cola Pr át.i,c d Inf mtaria
tbn ingns
odri gue
do de ::'OU a e ~ i Lvu Jo é António d Almeida [.
Manuel Cordeiro
al ent,
todo"! do c nt ro -le vi n
de opelaçõed
cspec i ai
e () furriel
do ser
ço d
ElÚC'
t rtur
Gu i I he rme ~ore1 ra da Fonseca
ela B. t ar-i l de :\r
tilharia
de Gu rnição 1.0 1 por terem ernbarc d par
H
3nneglHO
'JJ,ltar
ond v-o
rvirno
termo
d al
TH'O.

niçüo

r) d

ar t

normal

30 do
devendo

creto
e

con

42.937
j

'm r forço

der-edo

desde 28 d ~1';o d 1961.
(po d pacho de 29 de Setembro

TIt: ,t.

de 1961)

rem
no
I

de 1961)

Batalhão de caç dores n

10

es

ORDH'

o

E

28

841

e infantarla
nO 11 Am11·~~
i re José Teixeira Granj fi
Arrl.lnd io Fer-rei ra Azev d

13 J('
Sereno
do latalhão
~~
a ore nO 8 JOSe d
Fir nda do Patalhão d ca adores n? <} Jose Afof {
los
da con-panlri a e manu ('nção de mat
Lope-s Hibeiro
João Gonç.a e da la Compor la
nar
Francisco
da Rosa Caldel.ra
do I p'Slto
(JfCr
I'lat ri ai de Guerra [am
mo larq1Je,> ria ir a
t i tut o Técnico
ihtur
d
Pupilo" do I'x" ('1t
e s M, Cor rei a Jo<,' Vi ira Iorgado a""bo d
('t>n -ral, da 3a Divisão
Man el ~ Mendonça do
ln. t rução de Sargento
M
ianos de 1nJ
ar-i a
Francisco Nanque do lbr
da Graça João Louro r
gio [i Li t ar \1anuel de F' una Carvalho do C'mlpO d
Serra da Corre
eira
devendo ser con Ider
situação desde 12
Agosto de lQ~1 pGr
Tcado

ara

fi

3°, do De( eto
(po
O

despacho

no rmal no
nO,

d

teImos da al jnea

42.937.
'X)

de Sc t embro

de 1961)

UI t r ama r·

3a
2°

MiIit r onde vãv e

3a Regiã

orço a gu, rnjção

Ij

e g Iã

~"i I It {1 r

r ento de inf'ant aria
o'
1ves Tei ea ra do regl
to eI€.infantaria
n" 2 por t r Fffi arcado para o Ul
tr
ar onde "ui ser ir em COII i· o I ilttar
nos t ermos

m

i

da -llnea L) do artO 3° do Decrc o 12937 devendo ser
co ide.rado uest,a situação des e 25 de AlJri 1 de 1961
(Por' decpacho de 29 de Se t embro de 1961)

4a. Região Mi I Itar
gentos mú51c.oS de la cl acse ex t'utatll,es no instru
o Cornetim
At'Tllincioda Silva da Escola Prál.jca
IIfantari
flauta em Dó C rIo ... Alberto da Silv
Liro
do re6me:lto.de
in!' tona nO 6 devendo ser
con iderados
nest situação
de.de 12 de SetemLro de
lOH
(Por despacho de 2 de Ou tllbr(l d,~ 1961 J

lCs

20s "'urgentos do Q.A.E Manu 1 1..0
regillento
àe infant. L nO 2 Co::;me Damião d~ Cút'V' ho do
pósi to C.eral
de lidos
Joõo do
z Curado d )istrito ae Rec uta
~c

~

mento e IlloLilizaç;::o
"1
2° sargento
meco v iat., rodas
.Ios.s Mar i a Pi nho i ro tlp. ',Lit· ... ~lOrell'a. da Companh i a
Division4ria de MUllutençf;o de Mat er.ia l devendo ser
considerados nesta situação desde 12 de Setembro de
1961 por terem sido nomeados para servir em comissão
militar nos termos da alínea b) do artO. 3°. do Decreto
nv , 42.937.
(Por despacho de 29 de Setembro de 1961)

te rr l tcr lat

Comando

Independente

rla Guiné

2° sargento do Q.A.E.

Joaquim Gomes Cunha, do Distrito
de Becrutamento e Mobilização nO 17. devendo ser consi
derado nesta situação desde 25 de Setembro de 1961 por
ter sido nomeado para servir em comissão militar nos
termos da allnea c) do artO 3Q do Decreto nO 42.937.
(Po r despacho de 3 de Ou tubro de 1961)
\II

-

cot!cunsns,

CURSO~

F ESTÁGIOS

- Cursos
A - Nomeação

de Pessoal

Foram nomeados para frequentar o Curso de Moni tores de
Munições de Artificios que teve início em 9 de Setem
bro de 196] no centro de instrução de serviço Se ma
ter:i al
onde foram mandados ap res en t a r os seguintes
sar~_nt()s
2° sargento de arti lhari a José Trindade do G.A.C.II. 3 .
.Ioão Sim;)es do n.G.A.
Fur ri el de at-ti Ihar i.a
(~nbriel
Nuue s Silva Pinto do
(por

despacho

n./I..L.
?
de 27 ele c t embro d

1961)

B - ~Vp.rtHlmento
Fr equen t.ou com ap ,'ovei Lumen Lo () cur: o ele
equi.prmento
t.eLct.i po que f'unc ionou na Es
mi!1'>õ' do .6rci o per' ('
Fu rop

Al cnanh a dn ~O de Ahr-i l
19~6 o JO SOrL'('1 to lf l sor
co l u Prtít c. de 1
nhar i
ave rl- do nCJl1 1
( nr

n

(jHlet

n L)
i (;íío

('
e' '/ : ro

ri,

1961)
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RACÕfS

VII
nect t icaçn
De 1n ra se que
Si Iva Leandr
'1:1
~aio QP 1961 'á
'U
per t er e o r '1 en
de
n r~undo TerritoIla'
r
corno fOI puhl t cado na ~
(por desoacno c:

Ihar .. 11 ]c
nO 13
~a
1
a
I romcvi do
act.u
t r Ih s m e 1 , [- nv
pendent p do L t.ad» (j
ti

I

I

'1

O.E
de Olltnbro

de 1QI)t I

r-ec , vi ato roda
florá
Declura
se que o furrIel
.Io rge Pinhei ro fOI pro o x do ao actual" posr o
dr-iIl1stl'açáo
Mi I i r a
cado n Escol
Pr
ca d
ço de Adoun i stração vil 1
colocado no Qu dro dO
30 Série de 10 dl" Set •
co~o consta da O.E. n 2~
de lQ61. pág. 751.
(Por despociv» de " de Setembro de 1961)

(

Declara se que o 2" sarg r
20 rnec, e lect.r-i ci st e Ar.d.
Ave!íno Gagli ardin . ('pelh
da Escola Mihtar
Elel
MeclJni.ca foi transferido
vrd o regimento de a rt iIh
pesuda n? 1 coe de. tino
c cent ro de Instrução
de
viço de material,
e n50 «>!TI
tino ao cent ro d€'

ce

t

rução

I,}irado
Nulo

F:

de

sargcn

tos..,

i)

anos

cr mo por

1ap so

foi

>li

na O.E. n ? 22
')<.l.
Série
pág. 662
(Por d eep ach.o de ?'í de Se t embro de 1961)

de nenhum efeito

fantari a n? 6 do furriel
nandes
597.

1

u r-oIoc aç g o no

dp infantaria

a que se refere
O.F n' 20
(Por despacho de 29 de Setembro

regimento

de

1.

.Io rge Dias Ff'
3a Série
de 1961)

pa~'o

nelll:tl'a se que o l° sargento
do S.A M. José Pereira
da
Sr l va regressado
da 4a R glão Militar
foi colocado no
l0 grupo de companhias d administração
militar,
e nar
11::1 ~1anutenç5o
\1ilitar
como consta na mesma O.E. nO 2b

3a Série de 20 de Setembro de 1Q61 pág. 792.
(por dec:pacho de 2 de O!lblbro

de 1961)

2 - Deformas
Que "jarn considerado~
na c-itut'ç5o rle d-='51igados elo ser
vi.o
prevista
na parte fmal -10 .'1rtO 150 do Decreto
L( i nO 28404 desde a uata qut' a cada um se indica, os

28
s ar en

a se

0<,

1"

r

r menc on do :

terem sido j u l gado ~ i.nr apazes ul to
tar e o ó1tlmo por te· utingiJo
n 11

nu

Se eral

raenuo d
to de lC)61

<)

~'O

1°

1

2a

f nt aria

Reg aC
Augusto

íesd

Grupo de Com 'ln as de Admlnlstraçao

2° sarge

1

Q
de lQ6L.

o d

de Setembro

Hospital

B úl

Militar

Tll1OCO

Regional

i lt

(a al
nO

iro

4 de

t ar
d sde 1

1

enfermei ro Eugénio Augú to da • il va • al
Vasconcelos
desci 12 de Setembro de 19 1.

20 sargento
gado

e

Distrito

de Recrutamento

e Mobi I IzaÇa

10 sargento do Q.A.E.

Mário Mendes

bro de 1961.
(Por de pacho

de 2 de Ou tubro

VIII

des

nO.

1

7 d Setem

de 1961)

- OBITUÁRIO

Setembro
14
2° argento
de infantari
a António João
José da Palma do Batalhão
Independente
de Infantaria
n>. 18. (por despacho de 3 de Outubro de 1961.)
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Quadro na Arma d
COI

o

fur rae 1 do quadro cor p nento
AntQrl.lO Ma['t1D!'l Rt:.·, hres do regimento de ~r i haria ljgel['a nv 1 t
P
sag
10 quadro pennanen
da anna de art.i Iharo,a po
que encontrando-se apr v do para este quadro lh .~
petlu
preenchI .ento d
aga. lPnta a antiguid&J
~
de 2Ú
~t
Ílro de YtI Deve ser ('onvocaào da ú
o
niln iJ ade, rPlJr '1eçpa o de 1 t de Ou tubro de 1.~61

o Jltr

mar
a

o

Mil it ar

2
['('1

r

o ao

n

r: n

no posto d
~argent
(pnr d spocho d
t)

o ~illtar
omplempnto ~árlo Bron~
n alves vleir' t
p.
a de Fngpnharia Rodov
I < dos p ra e te qu ti
e vag
Cml
'1"
L
dat a per
r d
novo po~to rlCaw gr
ncendo

como furr re

de Outubro

de 1961)

n

11. 11 ·'1
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no nrrc!

~'IDS

Ingresso

m

FI '

(JU\rlD PERv",\: H1Yil'

nos quadros

Quadro da Arma de InfantarIa
Passou a ser considerado nesta si·tuaçãn desde 2 de Outu
bro de 1961. o furriel
de infantaria
Joaquim Ramos Ca
ta do regimento de infantaria
aO "16 por ter regressa
do do Comando Terri t.or i al Independente
do Estado da
Indi a, onde se encontrava de reforço h .guarrri ão normal
(Por despacho de 12 de Ou tubro de 1961)
ç

Passagem

à

sItuação

de supranumerállos

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser consid rado nesta situação
desde 10 de A
gosto de 1961 o 10 sargen to de cava l ri a Eduardo d
Sousa Gomes, do regimento de lnnceiros
n? 2, por ter
sido nomeado para servir cano reforço a guarnição nor
mal na Província
da Guiné, nos termos da a l j nee c) do
ar t? 30 do Dec reta 42.937.
(por despacho de 6 de Ou tubro de 19(1)

Quadro da Arma de Engenharia·
Passaram a ser considerados
nesta si tnação desde 30 de
Setembro de 1961 os JOs sargentos de engenlloria, Alva
ro dos Santos Bo sa do Batalhão d Te,legrnfistas,
~_usé
bio Lopes Correia ela Escola Prática
de Engenharia
tendo amLos como unidade mobi li zadora o Grupo de Com
panh i as Trem Auto, por terem sido nomeados para
ervi r
como reforço a guarniçõo normal na Prnvlllcia de /ln ola
nos termos da alínea c) do al't.° 30 do Decret.o 12.937.
(ro r despacho de () de. Üu tu bro de 1qrJ1)
1u
P

uro

doS e r v i ç o d!l ,i.l fll i n i s t r ~j" ()u \ i I i t r. (

ss arum a ser con s id
Junho c 1961 os 10
traç;:o militar
11ft
companh ias de A' I"i n i

sa érie
OROU' DO EYfQCIT
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ves, da Manutenção Mili tar, João Pires da Escola Práli·
ca de Administração
~1ili tar
tendo como um dade mobi
lizadora
o 2° grupo de companlnas de Administração
~hlitar
por terem .sido nomeados para servir
como reforço a guarnição
normal na Província
de Angola, nos ter
mos da alínea c) do artO 30 do Decreto 42.937.
(Por despacho de 11 de Outubro de 1961)

Quadro

do Se r viçn

de ~aterial

Pas ou a ser considerado
ne!lta situação
desde fl de Julho
de 1961, o furriel
meco aonas pesadas, António da C~s
ta da Escola Prátic
de Arti Lhar-i a, t.endo como unidade
mobilizadora
a Companhia Divisionária
de Manut.ençgo de
Material
por ter sido nomendo para servir
como r for
ço a guarnição normal na Prov Inc i a de Angola no: t.e i
mos da alinea c) do artO 3° do Decreto 42.937.
(por despacho de 11 de Ou tubro de 1961)
Pas ou a ser considerado
ne st:a si tuaç go desde 30 d A
bril de 1961. o 20 sargento 2° meco viat.
rodas Oomln
gos arros Ilibas da Companlu a Di visionária
de Manuten
çíio de Material.
t~ndo como unidade mobilizadora
o
grupo de companhias trem auto, por ter sido nome do
#
par a servir
como reforço a guarnição normal na Provj ci a
d fngola, nos termos da al jnea c) do ar t> 3° do dei reto 42.937.
(Por despacho de 9 de Ou tubro de 1961)
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r rccção
ar t iLhar i.e

rlo

Serviro
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C r'

ssn: I

riu

llcli)
lugusto
Mar
i ira n" 2 cor tan
lno de 1%1 dota a
<'

.

ntos

1'0 povo pos

t ,hei a
,I. í -le Ou tul.ro de 1961;
(

dos

I

E'i

'1:0 vi
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Esco.as Praticas
rte

das Armas e SeIVICOS.
~st ruçll'

e

nertro

llio 'de"

rr.L
con

• 1 V

danovn
vado
II

rj a
Imp

o d

'1

....

'..-ec.
r: ú...omon t a Ir.)
cato Mar
.1t lo de
contando
a ant ir-u ina I
I· 'de 1') dl A~sto de
1961. d-st a a purta r da qu
m i r i to aos vencrm n
tos do novo ~I to
(por despacho -iI'! I de Outubro de 1.961)

u rm e I

Oh v

'1

Regimento

de artilharia

pesada nO. 2

l° sargento de artilharia, o 2° sargento Gilberto
it.va
da Rataria
de Artilharia de (}tarmção n? 1. contando 8
antiguidade
desde 18 de Julho d 1%1. dat.a 8 partir
da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
Vence pela verba "Pessoal de nomeaç \0 vi tal rei a além dos
Qiadros

'.

(Pc,

despacho

de 9 de Ou tubro

de 1961)

Cavalaria
Regimento

de cavalaria

n° 3

Furriéis
de cav~oria
os l°e cabo. António José Geraldes do regamcnt o dI:' cavaLar-r a nC 8 Francisco
dos An
jos Nunes Borralho
d regim nto de caval ar-i a n-' 6 con
tando a an ta.gui dade desde 20 de Set errh ro de lQ61 data
a partir da qual t@~ dir lto ao<; vencimpnto
do novo
posto. Vencem pela vt>rN
Pessoal
dp r 0['" LV'tO vi 11
c ia além dos quadro-s .
(Por despacho de 9 de Ou tnbro ,de tqr." J

Estabelecimentos

Millt~re~

3a

Sér ie
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Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Mil itar

Fu rri srs de artilharia. os lOs cabos Avelino de Sousa do
Grupo de ar-t
iInar-ia cont.ra aeronaves nv 3. \1rulUelPra
z50 Val~ltim do regimento de artIlharIa llge~ra n 1
Manuel ReIS Pereira do regimento de artdharia lrgeira
nO 4 contando a antIguidade desde 20 dE'~eteJTlbrocl
lq61 data a partir da qual tem direito ao venClmentos
do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de nomeac.;aO
vitallcia al~ dos quadros.
(Por despacho de 10 de Outubro de 1961)
ú

No Ultramar

aa. Região Militar
lOs sargentos lOs meco viat. rodas os 2°s sRrgentos
António Martins Alpalhão, Francisco Augusto Nunes Lúís
António de Sousa, Manuel Salustriano Rebelo
on
tando a antiguidade desde 8 de Julho de lQ61. data a
partir da qual t m di rei to aos vencimentos do novo
posto.
(por despacho de 7 de Outubro de 1961)

Sup ranume rár

lOS

Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

ce Iég i o

M iIit ar

Furriéis de artilharia, os lOs cabos José Rosa Rafael do
regimento de artilharia ligeira nO 4, José Baptista Maria do regimento de artilharia ligeira nO 3. contando
a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961 data a partir da qual têm direito aos vencimentos do nuvo posto.
(Por despacho de 11 de Outubro de 1961)

No Ultramar
4a. Região Militar
Furriel de artilharia, o l° cabo José Varela Saloio, contando a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961 data

')
~~:.I• ":< ~~

•

-,

a partir
posto,

"

O'.......

2
" ,

'

.. 0*'

k

~",.

da qual t en dl r~i to aos venc ir- E: tos
(por de so aclio dr: 9 de 011 tubro de 1(61)

Comando

Territorial

Independente

l~o':'.:c1O

do

lIOV('

de ~acall

2° sargento
de artilharia
o furriel
Carlos
Alberto
An
tunes Marques,
contando
a antiguidade
desde 26 de Alril
de 1961, data a partir
da qual tem ch.rei to aos venc i
men tos do novo posto.
(Por despacho de 13 de Ou tubro de 1961)

IV - COLnCAçÓES

>

E TR~NSFERFNCIAS

SAIGNJD,.C; 00 (UAtro

PFfMANENTF.

Armas e Serviços
fscolas

Práticas d?s Arm~s e ServlCos,
de instrução e um danas

crntros

Infantnria
Regimento

de infantaria

n", I

2° sargento
músico de 2a classe
execu t an t.e no instmmcn
to "Trompa ele Harmonia
.losP Augusto (la Si 1va do regl
meu to de infantaria
n? 16 por pedi r.
(flor despacho de I, de Ou tnuro de 196t j
Furriéis
de infantaria
Ant(,n io d .Iesus CAlTlpOS, Manuel
Martins
nento ambos do Coman 0., To r r-i t. ri a] Independen
te de Macau
devendo se r con s i de rndos nesta
s i I'unção
des.le 6 ele Setembro de 1961. VenCf'HI pe I a v rba "Pessoal
do, quadros aprovados por Lei",
(Por despacho ele 1.'1 de Oo t ubr» de 1%1)

negimento

de inf nt,ri~

n° 3

Furriel
de infantar'Í
R (;i l Ler to N t
do
u t na o Com 1\do Te r ri t.ori al 1ndep endente
e I ~1C II.
CV61 (lo s e r cou
siderado
nesta
si.t,u Çao de",c'" li I(' Set.emhro (1, 1961.
Vence pel a verba "P ''3S0111. do <; '1IH 11'0 fjJt ovadcs pOl I i .
(por despacho de 13 l/e Ou tllhM ele 1961)

'lflgimllnto de il'f n tnr i « n°.

no:

9r ie
*::~":.'::::*~~:'.-:~!<:-:(J<.J

.•..

f>

•••

I

~.**;:..:~.~.~(~:~~.:!
(";"!'

....

'

,'.

"~:'.:

.

.;~.*.:c.. '1"!~~:':~1::':!

:::;!~.:

••••••••
: .•

2° sargento músico de 2a classe ~x cutante no instrumen
to "Trompa de Harrroni a João Leite} aptista
Fer rer ra do
regimento de infantaria
nO L por pedir.
(Por despacho de 4 de Outubro de 1961)

Regimento

de infant3ria

n· 7

2° sargento
de infantaria
António Viel ra Marcelino
do
Comando Territorial
Independente de Timor devendo ser
considerado
nesta situação
desde 29 de Agosto de 1961.
Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei;'
(Por despacho de 1? de Outnbro de 1961)

Reeimento

de InfRntaria

nO 13

Furriel
de infantaria,
José da T'ocha Gonçalves do ÜJnHlIl
do Ter ri, torial
Independente de Timor devendo ser con
siderado
nesta situação
desde 2q de Agosto de 1961.
V nce pela verba 'Pessoal
dos quadros aprovados po Lei'
(Por despacho de 13 de Outubro de 1961)

Fu r

f

Pp.gimento de infant~ria
•

n° 14

11'1 de infantaria
Manuel da Silva Podr i gues Carva
ci ro do Comando Terri ter-i a I Iridependen te de Macau,
vendo f'cr <;onsi der-ado ne st.a s i tuação desde 6 de Senliro de 1961. Vence pela vcrl.a Pessoal dos quadros
rouado s por Le i"
(flor despacho de 13 de ttutubro de 1961)

Fu ri el de infantaria
Joaquim 8I110S Gata do regimento de
Í faltaria
nO 16 devendo s r considerado nesta situa
~ o desde 2 de Outubro de Fi 51
ence pel a verta "Pes
1 (OS quadros aprovados por Lei .
(,'>0'- despacho
de 1.1 de t tv tubro de 1461)

e?,imento de in trnt ar i a n' 111
~

irgen to músico (lo 2a cl ass« execu t an t.n no instrument(
rompa de Harmonia
Ol ep rio I.{(') ri "e, Correia da
vu o r ...gi en to de j.nf ant.e r-i 1 nO i
(, or despacho de 4 ae
Ltr l " ) I" 1961)

3talhão
1

de cac
.Iac.
(Por

do De
1961)

3a. Série

858

Artilharia
Regimento

de arti Iharia pesad~ nO 1

2° sargento 2° meco armas pesadas. Augusto (OS antos
Arriegac; do grupo de companhias trem auto. Deve s("r
conai der ado ne ta si tunção desde 2 de ..etembro de 1961
data em qu embarcou de regresso a Metrlipolí' por ter
tenmnado o ervrcc no Estado da Tndi.a, Destina-se ao
centro d Instrução de serviço de mate ri al.,
(Por' despacho de 4 de Outubro de 1961)

Engenharia
Esçola Militar

Electromec6nica

2° sargento 2 meco electricista,
Ant6n'o .1anu 1 SIlva
Abrantes, do regimento de artilhari
lig ira nO 1. De
ve ser consia r do
st situ ção desde 2 de et.enl.ro
de 1961 data em que embarcou de regresso a Me trópole
por ter terminado o servrço no Estado da lndi .
(por de p acho de 4 de Outubro de 1.961)

Serviço

de Administração

Mi Iitar

Escola Prática de Administração

Mil itar

Furriéis do S. A.M., João Lopes Si Ivr
-or tunato RaLa
a Rasteiro ambos do Comando Te r-ri ..... .1 1 Tndependen t
de Macau, devendo ser conai derndos nes ta i tuac âo desde
6 de Setembro de 1961. Vencem pela verba rIpe oal de
nomeação vitalícia
além dos quadros'.
(por despacho de 13 de Ou tubro de 1961)
ç

2° Grupo de companhias

de Administração

Mil itar

l° sargento do S.A.M. João Martins Carlos
o furri 1 \1
nuel Martins, ambos do Olmmdo Ter r! torial Ind p nd nte
d Macau, devendo ser consid rudo. n stn situoç5o
desde 6 de Setembro d 1Q61. Venc m pela verbo 'P sonl
de nomeaçnO vi tal:í ci fi além dos Qiadros".
(Por despacho de 13 rle Ou tubro de 196.1)

Estabel ecimentos

.iIitares

Est~belecimentos

de Inst rução

3a. Série
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Instituto

Técnico

~ilitar

dos Pupilos

do Exército

2° sargen to de art.iIhar i.a José António Antunes AI ves da
tonseca. do centro de instrução de artllharia anti9érea e de costa. Vence pela verba "Pessoal dOI) qu dros
aprovados por Lei'.
(por despacho de 4 de Outubro de 1961)
Diversos

Depósito

Geral de Material

de Guerla

1° sargento do Q.A.E •. António Sousa Dru~R ia do r ~l
mento de ar t i Ihari e pesada nO 1. Est.e
fi o fica
demorado no regimento de artilharia pc d- nO 1 ~é
Liqua daçâo do Grupo de Moblhzaçã( onde presr.a scrvi.ço.
(Por despacho de H de Outubro de 1961)

Depósito

Geral de Adidos

1c sargento de anfent ar-i.aAfonso Henriques da Silva Fret
tas do batalhão de caçadores nO 5.
(por desp.a.cho de 12 de Outubro de 1961)

supranumerários
No UI tramar
l° sar~ento do Q.A.F. António Carlos Chagas do b~ta
lhão de caçadores nO 1 d vendo ser considerado ne ....
t
situ ção desd~ 30 d~ S~tembro de 1961 ~or tpr ~'do
nomeado para servir em comi ssâo mi l it.ar no s termos d
a1lnea b) do artO 3° do ~cteto nO 42.937.
(por despacho de 7 de Outubro de t96t)

Y - CONCURSOS.

CURSOS

F.

ESTÁGIOS

A) - Concursos
listas Gera'

de Classificação

Para o devido
ef'
o
elas lficaç~o dos cand d
ra furriel leri~ abe t
10 de .18' o de lq61.

de Aprovado

publica u lista ber
is aprovados no COIiCU rs
~ela O.~. nO 13 38 SPr

ABO

3n. Sóri~

NC.de Unidade
Ordem

3aB.M.
"
"
4aR.M.

1
2
3
4
5
6

R.I 6

7

4aR.M.

"

Postos

NOnlr.s

Classif.
(Valor.

l°Cnbo Fmj l i.o Cãndi do Pendei
ro Oliveira
.
João
de
Jesus
Mateus
"
"
" " Amílcar Augusto Penla
" Ramiro Pernardino
" " Joaquim Daniel Fialho Darnabé
Eurico LUís MoraIS
"., •
" Nltónio de Almeida Rico
II

)

13,3
13
11,6
10,6
10,5
10,3
10.2

Para os devidos efeitos, se publica a lista geral de
classificações dos candidatos aprovados no concurso
para furriel corneteiro aberto pela O F nO 13
3a.
Série de 10 de Maio de 1961.
N°.de Unld.
Ordem

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

Postos

3aR.M. l°Cabo
" "
"
4R.M. "
" "
"
R.1.12 " "
B.I.15 " "
R.1.12 " "
4aR.M. " "
"
" "
Col.Mil'.' "
R.I. 2 " "
I.

tlomes

Classif
(Valor.)

António José Calças Góis
Joaquim Rodrigues FUrtado
José António Correia
Manuel Mari a dos antos
António de Paiva Ferreira
An tónio Manuel Caei ro Fandango
José Fernmdes Carvalho
João Gonçalves C~ s
Hermenegildo Augusto Melim
Manuel dos antos Paixão
Raúl Maria Aivado

15
12
11.8
11.3
111 (é, ;
111
(6a.)
11
11

109
10 7
10 2

B) - Estági os
1961/62

- (Plano

de Tirocínios,

Estágios

e Cursos)

O plano de tirocínios, estágios
cursos para o ano le
tivo de 1961/62. que a seguir se publica ' um do umen
to para execução, mas sujeito a pequ nas alt raçõ s
necessário.
De um modo geral, os quantitativo de instru
mencionados representam núm rOs máximos qu
ser atingidos.
Os especialistas sargento formados durante e
lectivo destinam -SP 00 dpsPmp nho (1 flloç;)(" cio.
dros orgãni cos corr spondenr PS I>SpP('; 01 i dor!
rida.

33. Sério

OROF~l DO

EXFr~ I TO N°.

29

1.91

Todo o pessoal instruendo de cursos deve ser nomeado
com antecedência, a fim de, nos casos pertinentes, as
escolas práticas e restantes centros de instrução. poderem orientar por correspondência a sua preparação
prévia. Para o efeito as entidades accionadoras promovem com tempo a respectiva nomeação junto da Direcção
do Serviço de Pessoal.
Sempre que para cursos de especialização se apresentem
ms t ruendos que demonstrem logo de inicio não possuir
os requisitos necessários para os concluirem com aproveitamento, devem os mesmos ser mandados recolher lmediatamente a anterior situaç~o
Segue o Plano

de Ti rüc

In i c s. Estágios

na página

seguinte.

e Cursos

- 1961/62,

sa. Série
OR EM DO EXÉnCITO N° . 29
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VI - IlECLARACÕES
1 - Preterições
Deixou de estar preterido na promoção ao posto de 2° sargento, por satisfazer a condição 6a do artO 15° do R.P.
p.r.E., alterada pela portaria nO 8212 de 1935 desde 26
de Abril de 1961, o furriel de artilharia Carlos Alberto
Antunes Marques, do Comando Territorial Independente
de Macau.
(Por despacho de 13 de Ç)u=»: de 196.t)

2 - Rectificações

.

Declara-se que o 2° sargento 2° meco viat. ~rodas, S:i.h;ino Nobre de ~arros, que foi promovldo a l° sargento l°
meco de vi at ."rodas, na O.E. nO 26 de 2ü'de Setembro
de 1961, pág •.783, pertence à Academia MiJ,itar e ni'ío
a Escola Mili tar El ect.romecâni ca, conforme, foi .puhl i
cado,
(por despacho de 11 de Outubro de 196t)
Declara se que fica nula
de nenhum efeito a transferência do 2° sa~gento 2° mec. viat. rodas Silvino Nobre
de Barros da: Academia' Militar para a Escola Mi l it.or
Electromecfinica. publicada na O.E. nO 25 3a Série de
10 de Setembrd de 1961, pág. 755.
(Por despacho de' 11 de Ou tubro de 1961)
'é

Declara se que o furriel 2° meco radi.oment.ado r , João
Francisco Parrula Valadas, do regimento de infantaria
nO 2, promovido ao actual posto pela O.F. no 26
3a
Sérle de 20 de Setembro de 1961. pág. 779 conta a an
tiguldade desde i1de ,Agosto de L961 data a partir da
qual tem dix:eito aos seus vencimentos e não como consta
da referida O. E .• "
(por despacho de 4 de Outubro de 1961)
Chama se Maximiano Pereira Lopes e não \1aximiano I'ere ira
da Silva o furri ê.l d Engenharia Sapador que pela O.

E.

nO,

27

3a Sér'e

de 30 de Setembro findo

foi prono

vida ao actual posto e colocado no In~tituto T'cnico
Militar dos Pupilos do Exército.
,
(Por despacho de 6 de Ou tubro de 196t)

3 - Refo ma
Que sejam cons i.derados

II

C;it1l

'1'inde d...l~g~(o.; do

er

3(1. ;'Árie
npl"\rp DO FXFRr.IT'1 tio. 21'
073
******~:********************~***$*~~:**~******************
viço prevista na parte final do artO 15° do Dec.Lei
28404, de 31 de Dezembro de 1937. desde a data que a
cada um se indica, os sargentos a seguir mencionados,
os dois primeIros por terem atingido o limite de idade
e os restantes por terem sido julgados incapazes de todo o se rvico nu litar.
Batalhão

I,ndependente

de lnfantar

t

a nO. I

2°Sarg. do O.A.E. José Martins Alves
desdE 21/~16l
Batalhão
de Telegrafistas
I°Sarg.Mec.Viat.Rodas, Francisco de Matos
esde 10/9/61
Regimento de lnf ant ar l a n°. 3
l0Sarg. do Q.í\.E. Deodato António Guerreir(
de 21/"/61
Regknento de infantaria
nO. I
10~arg. do Q.A.F. Diemant ino Isidoro Leal
de 1 0/61
Regimento de infantaria
rC 6
2°Sarg. do Q.A.E. Sebasti~o. eite Resen
Je..,d,.
1°/~/61
Regimento neIn tantatt a n>. 13
l°Sarg. Inía. Jo é Antónia U Almeida
Jesde S/Q,61
Regimento de artilharia
ligeira
nO 4
20Sarg. Q A.E. J ão \1itroeld Carvalho") btil
"V1/1l1
Grupo de Artllh,aria
Contra Aeronaves N~
10Sarg. Arno Auricélio Antonio Machado \1uto
2 )/8/61
Escola Prática
de Engenharia
20Sarg. Enferm. Luís Rodrigues de Faria
desde 18/8/&1
I

4 - VenCimentos
Declara se que passam a vencer pela verba dos Qu d o
aprovados por Lei des de 1 de. Ou tub ro de 1961 o
sargento artífice seleiFo correei'o Silv~stre Mar\ (a
Silva do reg1mento de ar 'lharia pesada.o 1 can d ~
tino ao centro ue instru 'ão de serVIço de mateI ai
o 2° sargento músico Olegáno Rodrigues Correia d L;i
Vá do regimento de infanta ia nO 15.

. ,VII

- DETERMINACOfS

CondIções d adm1ssão ao CtI"curso para o post.o de l° a
glnto.
['vr despacho de Sua Fxa. o Min istro do Exército de I) de
tembro de 1961 for cLimi.nade '" condi ção 3a do rtv.
2fOo do regul amen to para promoção ao post<Js,infer'or s
o Exército.
L

Determina-se que o preceituado no par8grafo ]0 do artO.
1720 do R.G.I.E. é aplicável aos lOs cabos do Q.P. c/C.
S.M. naturais do F.stado da lndia ou de qualquer Província Ultramarina, conforme nota nO 5017 da la Repartição
do Estado Maior do Exército.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

o

Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

da Silva

Está conforme.
..•

.".

•

o

Ajudante-General,

(\

rJ'-".?,

\

.'
J-

DO EXERCITO .".
8111"'t 01 tio E. M. E..)

BIBL!OTEC
(A"t'"

~~b

~

o ~ 3 _""lI,~_

MINISTÉRIO

DO EXÉRCITO

do Exército

Ordem

30 de ~.tubIO de 1961
Publ ica-se ao Exército

o seguinte:

MUDANÇAS DE QUADRO
SAIGN10S

fi (lJAIro PEfMANEl, r;

Quadro da Arma de Cavalaria
Regimento

o

de cavalaria

nO. J

furriel do quadro de complanento Demétr.o Joaquim Pr
daI tem passagem ao quadro permanente da arma de cav 1
laria porque encontrando se aprovado para este qua
dro lhe competiu o preenáimento
de vaga. Deve &er
convocado da situação de disponibilidade. Conta a
tiguidade desde 20 de Sete~bro de 1961.
~j

(po despacho de 12 de Outubro

àe 1961)

Supranumerários
No Ultramar
QuadJo da ftrma de Cavalaria
Comando

o

Territorial

IndepenrJente

da Guiné

furriel do quadro de complemento Al tino Augusto Modas
tem passage~ ao quadro permanente da arma de cavalariA porque encontrando se aprovado para este quadro
lhe competiu o preenchimento de vaga Conta a antigui
dade desde 20 de Set emb ro de 1%1 data a par t ir da
qual tem direito ao', vencimentos
.lo novo posto.
(Por

despacho de 17 de Outu.bro de 1961)

876
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Comando Territorial

Independente

do Estado

da India

o 2°

sargento do quadro de complemento, Edmundo Laurentino Américo dos Santos Monteiro, tem passagem ao
quadro permanente da arma de cavalaria porque encontrando-se aprovado para este quadro lhe competiu o
preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 20 de
Setembro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Fica graduado no posto de
2°. sargento vencendo como furriel.
(por despacho de 1.6 de Setembro de 1.961.)
Quadro

do serviço
4a.

o

de Saúde
RegIão

Militar

furriel do quadro de complemento, Belmiro Alcino Pires, tem passagem ao quadro permanente do Serviço de
Saúde, porque encontrando-se aprovado para este quadro
lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 30 de Junho de 1961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 1.7 de Outubro de 1.961)
Quadro

da Arma de Artilharia

aa. Região Militar

o

2°. sargento cb quadro de complemento, António José Mar
reiros, tem passagem ao quadro permanente da arma
de artilharia, porque encontrando- se aprovado para este quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta
a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961 data a par·
tir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
Fica graduado no posto de 2°. sargento, vencendo como
furriel.
(Por despacho de 22 de Setembro de 1.961.)

II - MUDANÇAS
SAfGffiQ3
Ingresso
Ouadro

OE SITUAçin

m WACID

PER1ANENIE

nos Quadros
de Amanuenses

do Exércl

to

aa.

Série

ao
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Passam a ser considerados nesta situação, desde as datas
a seguir indicadas os sargentos abaixo menr-i.onados:
Depósito

Geral

de Adidos

20Sarg.cometeiro - João Pedro Rosado
Regimento

de artilharia

ligeira

1/8/61

nO. 5

l0Sarg.Arta. .Manuel Ribeiro
Batalhão

Independente

12/9/61

de Infantaria

nO. 18

l0Sarg.lnfa. - Américo Rodrigues Cruz
HospitarMilitar

10Sarg.S.S.

Regional

12/9/61

nO.

- Antero Martins Ferreira
Regimento

de infantaria

25/9/61

nO. 2

l0Sarg.Infa. - José Luís dos Santos

30/9/61

3a. Regi ão Mi I i tar

lOSarg.Cava. - Manuel de Carvalho
Regimento

1/10/61

de infantaria

nO. 10

10Sarg.Cava. - Manuel António de Carvalho
Escola

Prática

1/10/61

de Engenharia

10Sarg.Enga. - Joaquim candido Narciso
1°.

l0Sarg.S.S.

Grupo de Companhias

1/10/61

de Saúde

- José Marques Pereira
2°.

l0Sarg.S.S.

Grupb de Companhias

- Manuel Sacadura
Hospital

pSarg.S.S.

Militar

recçãe

- Leonardo de Almeida do R.L. 2
de infantaria

Manuel Martins

1/10/61

Batal hão de Caçado res n".
Independente

S

.

de Infantaria

1/10/61
nO. 17

l0Sarg.lnfa. - Guilherme Borba Medina
Comando Territorial

1/10/61

Independente

de Macau

l0Sarg.lnfa. - Manuel Marquelhas Barqueta.
oemissão

1/10/61

nO. 10

l0Sarg.Cava. - João Pedro Ribeiro
'3atalhão

1/10/61

da Arma de Cavai ar l a

Regimento

1°Sarg.Infa.

1/10/61
Principal

._António da Costa Antunes
Di

l0Sar.Cava.

1/10/61

de Saúde

12/9/61

de serviço

Quadro do Serviço

de Saúde Mi I i t ar

Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Setembro de 1961, o 2°. sargento enfermeiro José Fonseca
do Batalhão Independente de Infantaria nO. 19.
(por despacho de Sua Exa . o Ministro
de Setembro de 1961)

do Exerci to de 19

f
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Passagem

~ situação

N°.

33. Ssrie

de Supranumerãrios

Ouadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 2S de
Julho de 1961 os lOs. sargentos de infantaria José Au
gusto da Cunha Fonseca, do R.I.S e António Dias dos
Reis do R.I.12, por terem sido nomeados para servir
como reforço à guarnição normal, na Província da 01in6
nos termos da alínea c) do artO, 3°, rloDf.!cretonO.
42.937 de 22 de Abril de 1960, Têm ccomo urridademohi
lizadora o R. r.6, (po r Desp . de 21 de 01{ t, dI? 1961.)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de
Maio de 1961, o 2°, sargento de infantRria Joa~lim Manuel Condesso do R.I.l. por ter embarcado para o UI
tramar onde vai servir nos termos da alínea c) do
arto.3°. do Decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960. em
reforço à guarnição normal da 3a Região Militar •.
(por despacho de 19 de Outubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de
Junho de 1961, o 2°. sargento de infantaria José António Varela do R.I.1, por ter embarcado para o Ultra
mar onde vai servir nos termos da alínea c) do artO~
3°. do Decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960, em refor
ço à guarnição normal da 3a Região Militar.
(por despacho de 16 de Ou rubro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 2ffde
Junho de 1961 . 09 furriéis de infantaria do R. r. 2,
Cristovão Amaro Martins Beirão Diamantino Ve1ez Casa
ca, Manuel Susana Cordeiro e José Gonça lves da Cruz
por terem embarcado para o Ultramar onde vão servir nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42.937 de
22 de Abril de 1960 em reforço à guarnição normal
da 3a. Região Militar.
(Por despacho de 17 de Olltubro de 1961)
Passaram a ser cons i der ados n es ta situaç ão desde 1.2 de
Agosto de 1961. os 2°8 sargentos de infantaria José
de Oliveira Canelas Orlando Hos a das Neves Manuel
Joaquim Alho. ln'cio José Marinho
e os furriéis do
Serviço de Saúde Joaquim de Jesus Fia 1 e António da
Silva Navais, tonos do B.Caç.lO por tpr€'rnembarcado
para o Ultramar. onde vão servir no s t e rmo s da alínea

· ,I

hl

c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de 22 de Abril de
1960 em reforço ã guarnição normal da 3
Região Mili
tar.
(po r de sp acho de 16 de Ou tub r-o de 1.961)
q

Passaram a ser eonsideradob nesta S1t' ~ção desde 9 de
Setembro de 1961, os 2°s. sargentos de infant.aria, Bartolomeu Valadas Pires e Francisco Vl~ga. do R.I.6, M
nuel An tÓIlio Póvoa do R. Ln, Albano Pa res Gomes do H.
1.13 Carlos Manuel Certo de Carvalho Prnença do B.Caç5
e José Maria Sardinha do B.Caç 6. por ".'em embarcado
para o Ultramar onde vão sp.rvir no~ t~~·~ da alínea ~)
do artO . 3°. do Decreto 42.937 de 2'J ti, ~Hlr 1 de 1960,
em reforço à guarnição normal da 3a 11egiãú Ii( Lit ar,
(po r despacho de 17 de Outubro
19(1)
J",

Quadro da Arma de Artilharia
Passou a ser considerado nesta situação ~~~de 10 de Setembro de 1961. por ter embarcado para
UI tramar onde
vai servir nos termos da alínea c) do ar t;? , 3° .do Decreto 42.937 de 2~ de Abril de 1960 em -pforço à guarnição normal do C,T 1. da Guiné, o 2°. sargento de artiUaria Fernando Podrigues Mendes Hor r.a.do R.A.P.2.
(por despacho de 16 de ()u tubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 9 de Setembro de 1961. .por ter embarcado para o Ultramar onde
vai servir nos termos da alínea c) do artO. 3°. do De
creta 42.937 de 22 de Abril de 19GO em reforço à guarnição normal da 3a. Região Militar o 2° sargento de
art~lharia Aurélio Jorge de Matos da Companhia Divisionár;a de Manutenção de Material.
(Por despacho de 17 de Ou tubro de 1961)

1uadro da ~rma dL cavalari~
Passou a ser considerado besta si ttlélçãodesde 8 de .Iu.lho
de 1961 por ter embarcado para o Ultramar onde va1
sc rvir nos termos da alínea c) rlu 1rtO. 3°., do Dee~e:o
42.' '37 de 22 de Abril de 1960
reforço a guarn1ç~o
no t 1 da 3a. Peg i 50 Militar o ~l ~r~el , ~ caval,ana
Jo
P.eja Martins da CompanhIa j l'/lSlOna1'l3 de Manu
ter('~o de \~atcrial.
~I'

J

(por desp aclvi

1uarlrIJ

UI .Anll:l

ne

17 de ) !""lrn de 1961)

I,' rngenhn~i
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3a. S4rie

Passou a ser considerado
nesta situação desde 27 de
Junho de 1961 por ter embarcado para o Ultramar onde
val servir nos termos da alinea c) do artO. 3°. do Oe
cretá 42.937 de 22 de Abril de 1960. nas tropas de re
fo rçp à guarnição normal da 3a. Região Militar o ?O,
sargento de engenharia t rausmi sages , José Marques Agostinho do B.T .• (Por despacho de 17 de Ou tubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 9 de Setem
bro de 1961, por ter embarcado para o Ultramar, onde
vai servir nos termos da alínea c) do artO. 30. do De
creto 42.937 de 22 de Abril de 1960, nas tropas de re
forço á guarnição normal da 3a. Região Militar, o 2°.
sargento de engenharia sapador, José Vieira da Fonseca
da Escola ptát1ca de Engenharia.
(por despacho de 17 de Ouuubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 14 de -Se·
tembro de 1961. por ter embarcado para o Ultramar, onde vai servir nos termos da alínea c) do artO. 3°. do
Decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960, nas tropas de
reforço à guarnição normal da 3a. Região Mi litar, o
furriel de engenharia Diamantino Pereira dos Santos do
B. T. •
(Por despacho de 17 de Outil bro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 22 de Setembro de 1961, por ter embarcado para Q Ultramar onde
vai servir nos temos da alínea c) do artO• 30. do De
creto 42.937 de 22 de Abril de 1960. nas tropas de re
forço a guarnição normal da 3a. P~gião Militar, o 2°.
sargento de Eng.Fer. Tomás Augusto Ribeiro, do A.S.C.F.
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)
passou a ser conslderado nesta situação desde 27 de Se
tembro de 1961. por ter embarcado para o Ultramar onde
vai servir nos termos da alínea c) do artO, 30. do Oe
creto 42.937 de 22 de Abril de 1960 nas tropas de re
forço à guarnição normal da 3a. Região Militar
o 2°.
sargento de Eng Rodv. Joaquim Paulo Dias do B.S.C.F.
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)

Quadro

do Selvlço

de Saúde

Passaram a ser considerado" nesta sltnll.ção desde 24 de
Maio de 1961 por tf!rem embarcado parA o Ultrl'lmaronde
vão servi r nos tet'ITOS001 fi 1 {np.1'l
c) do arte 30. do I):!

•

3'1. Série
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creto 42.937 de 22 de Abril de 1960 em' reforço h guar
nição normal dR 4a. Região !\Iili'''l'() 2°. sargento do'
S.S. José da Silva e o furriel do S.
V1ctor António
Estradas do Amaral, do 2°~ G... s.
(Por despache de 17 de Ou tub
de 1961)
Passaram a ser considerado, nesta s i ta
o e. de
de
Julho de 1961, por terem embarcado pa"':'!
li 1tr mr
or
de vão servir nos termos da alínea c)
rtO. 3°. o
Decreto 42.937 de 22 de Abril de lQ60 em revrço
guarnição normal do C.T. I da Guiné. o' lr-r1el do
S. Alexandre Pinto E.' Albino Fer r-eara (CamlO do
G.C.S.
(por despacho de 16 de Da tu, :J ' e 1961
I

Passou a ser considerado nesta situação des e l~ de \gos
to de 1961 por ter embarcado para o 1 1 t rarr.r onde vai
servir nos termos da alín a c) do aIt
~~. do Decret
42.937 de 22 de Abril de 1960, em ref·.. 11 guarni ão
normal da 3a. Região Militar o furri . 10 S.S. Ant~
nio da Silva Nabais Rapoula, do B Caço LO.
(Por despacho de 19 de Oa tu bro ..e 191-)1)

•

Passou a ser considerado nesta situacão desde 9 de Se
tembro de 1961. por ter embarcado parfl n Ultramar onde
vai servir nos termos da alínea c) do lutO. 3°. do De
creto 42.937 de 22 de Abril de 1960, nas tropas de re·
forço à guarnição norma I da 3a Feri ão \1i 1i t ar , o 2°.
sargento do S.S. António Júlio Lopes. o; l°. G.C.S .•
(Por despacho de 17 de Ou tubro de 1961)

Quadro do Serviço

de Administração

~i I Itar

Passou 'a ser considerado nesta situação desde 15 de Ju
nho de 1961 por ter sido nomeado para servir como re
for~o fi guarnição normal na Província de Angola, nos
termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de
22 de Abril de 1960 o l°. sargento do Serviço de Administração Militar, João Firmino Nor t adas , da Escola
Prática de Admirris tr açgo Militar. Tem como unidade mobilizadora o 2°. G.C.A.M ..
(Por despacho de 17 de Outubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 27 de Ju
nho de 1961 por ter ~ido nomPA~o p~ra servir como re
forço a guarnição normal n a Provjric ia de AngnJ1'I
nos
temos da alínea c) elo art? , 3° (10 !')P.creto
42 937 de

I,

•

:U

:', ,.,:; ""

<=.'.

·22 de ALril de 1960 o 1°. sar~ento do Serviço de Admi
nistração Militar, Jorge Assunção Castelhano, do Canse
lho Administrativo da ÜJ.efia do Serviço de Orçame!1to e
AdministracÃo. Tem como unidade m0bilizactora o 2°. G.
C.A.M.
(Por despacho de 17 de Ou tubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de Julho
de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal da Província de Timor, nos termos
da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de 22 de
Abril de 1960, o l° sargento do Seryiço de Administração Militar José Contreiras Vasques, do 2°. G.C.A.M .•

Ouadro do Serviço

de Material

Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província de Angola
nos termos
da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de 22 de
Abril de 1960, o furriel 2°. meco radiam. Manuel Correia Pires, do R.L.2. Tem como unidade mobilizadora o
R.1.16..
(Por despacho de 19 de Outu'bro de 19(1)
Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Julho
de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal na Província da Guiné, nos termos
da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de'22 de
Abril de 1910, o l°. sargento l°. meco de viat. lago e
especiais, António José Correia do R.C.6 .. Tem cano u
nidade mobilizadora a C.D.M.M ..
(Por despacho de 19 de Ou tubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1961, por ter sido nomeado para servir como re·
forço à guarnição normal na Província de Timor nos
termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de
22 de Abri~ de 1960, o 1°. sargento radiam. António
Pires Lucas Nunes. do R.C.8 .. Tem como unidade mobili·
zadora o B.T.. (Por despacho de 23 de QzJ. tu. bro de 1961)

~uadro do Servico

Gerei

Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de ~e
temLro de 1961. por LI' sido r oneado IJ8ra servi.r con-e
reforço a guarnição nnrrna] n a })rl)Vlnr.; f.l. r)p Ango 1 a nos
tennos <la a l j nea r) r:loprtO .~:>. ,J(\ ">"!'Hn 4'2 9~7 rle

aa,

Série
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22 de Abril de 1960, o furriel corneteiro. António
Paiva Ferreira, do R.1.12 ..Tem como unidade mobilizadora o B.Caç.10. (por despacho de 17 de 011. de 1961)
III
SAIGNIOS

PROMOÇÕES
JX)

QJAlID PEIMANENIE

Armas e Serviços
Escolas

Práticas
das Armas e ser","os,
de instrução
e unidades

centros

Infantaria
Regimento

de.jnfantaria

nO. 5

Furriel de infantaria
o 10. cabo José r r~eia Caetano
contando a antiguidade desde 1 de Maio de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba t;Pess ai dos ( !idros aprovados
por Lei". (por despacho de 26 de Se t emcro de 1961)
Regimento

de infantaria

n=. 7

Furriel graduado 2°. meco art ser., o l°. cabo ajudante
de artíf. ser. António da Silveira Gomes, contando a
antiguidade desde 2 de Julho de 1961, data a partir d
qual tem direito aos vencimentos do novo posto'. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vi te.L íeia além dos
quadros". (por despacho de 12 de Out~ bro de 1961)
Regimento

de infantari

a nC•

12

l°. sargento l°. meco viat, de rodas, o 2°, sargento 20,
mecânico viaturas rodas, António de Oliveira Cunha,
contando a antiguidade desde 8'de Julho de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 12 de Outubro de 1961)
Artilharia
Regimento

de arti

Ihari

a pesada

nO. 2

Furriel graduado 2°, meco art, serralheiro,

o 1°, cabo
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ajudante de art. serralheiro António Augusto Lúcio
Romão, contando a antiguidade desde 2 de Julho de 1961
data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 12 de Ou tubro de 1961)
Furriel de artilharia o 10. cabo José da Silva, contando
a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros". Destina-se ao C.LC.A. 1(por despacho de 18 de OutI.'bro de 1961)
Cavalaria
Regimento

de lanceiros

nO. 1

Furriel de cavalaria o 10. cabo José António Cordeiro
Lopes, contando a antiguidade desde 20 de Setembro de
1961, data a partir da qual tem direito ao vencimento
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 26 de Setembro de 1961)
Regimen to de lancei

ros nO. 2

Furriel de cavalaria, o 10. cabo clarim Manuel Bernardo,
contando a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 17 de Outubro de 1961)
Engenharia
Escola

Militar

Electromecânica

Furriel de artilharia, o 10. cabo Leandro António Glórias Leitão, do R.A.C., contando a antiguidade desde
20 de Setembro de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 16 de Outubro de 1961)
Di versos

aa.

Série
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companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

2°. sargento 2°. meco elect., o furrie ~~. meco elect.
Alberto Augusto Lopes Pereira da·Costc, contando a antiguidade desde 22 de Setembro de 1961 data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho

de ~

de Outubro

de 1.961.)

No Ultramar
3a. Regi ãc Mi I i tar
l0. sargento l°. meco viat. rodas, o 2°. sargento 2°.
meco viat. rodas António Cristóvão Afo 80, contando a
antiguidade desde 8 de Julho de 1961 'qta a partir da
qual tem direito aos vencimentos do nuvJ posto.
(por despacho de 1.7 de Outubro iie 1.961.)

Supranumerários
Regimento

de artilharia

antiaér~~

fixa

Furriéis de artilharia, os lOs. cabos ~ento Perfeito
Pestana, da E.P.A., Domingos Martins! dré, do R.A.C.
e Manuel Lopes, do G.A.C.A.3, contanc a antiguidade
desde 20 de Setembro de 1961, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo po~ o
(Por despacho de 26 de Set embrr de 1.961)

No UI tramar
3a. Regi ão Mi I itar
l°. sargento de infantaria, o 2°. sargento de infantaria
José Ferreira de Almeida, contando a antiguidade desde
8 de Março de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto.
_
(por despacho de 21. de Outubro
de 1961)
l0. sargento l°. meco viat. de rodas, o 2°. sargento 2°.
meco de viat. de rodas Niculau Luís de Melo, contando
a antiguidade desde 8 de Julho de 1961, data a partir
da.qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 1.6 de Outubro de 1.961.)
2°s. sargentos de engenharia-transmissões,

os furriéis
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ORDEM DO EXERCITO N°.

aa.

30

Sér i e

********************************************************
Zeferino Ribeiro Martins e José Dimas Bernardo Sal
sinha. contando a antiguidade desde 31 de Julho de
1961, data a partir da qual têm di rei to aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)
4a.

Região

Militar

Furriel de artilharia, o l°. cabo António Fernandes, de
Brito, contando a antiguidade desde 20 de Setembro de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. (Por desp-acho de 22 de Se t .. 1961)
Furriel de cavalaria, o l°. cabo Jaime Carrola Filipe.
contando a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 13 de Outubro de 1961)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

Furriel de artilharia, o l°. cabo Justiniano da Silva,
contando a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Por despacho de 17 de Outubro de 1961)
IV - COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS
SAIGN10S fi ÇUAIID PEIMANmIE
Armas e serviços
Ministério
Na Depend@ncia
Direcção

do Exército
de Sua Excel@ncia
do Serviço

de Justiça.e

o Ajudante

General

Disciplina

2°. sargento graduado Joaquim dos Santos Bidarra.
R.I.3.

(por despacho de 19 de Outubro de 1961)
Escolas

Infantaria

Práticlls
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades

centros

do

aa. Série
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Escola

Prática

de Infantaria

2°. sargento do serviço de saúde milita) José Simões
dos Santos, do Comando Territorial Independente de
Timor, devendo ser considerado nesta slLuação desde 9
Ortubro de 1961. Vence pela verba Pessoal de nomeação
vitalícia além dos Quadros.
(Por despacho de 16 de Outubro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO,

1

Furriel de infantaria José Lopo Sentes, do Comando Ter
ritorial Independente de Macau, devendo ~er considerado
nesta situação desde 6 de Setembro de 1961 VP'Cf pelR
verba "Pessoal 'dos quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 1.7 de Outubro de 1961)
Furriel de infantaria Manuel Maria de Oliveira, do comando Territorial Independente de Macau devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Setembro de 1961.
Vence pela verba "Pessoal ,dos quadros aprovados 'por Lei".
(por despacho de 17 de·Outubro de 1961) ,

Regimento

de infantaria

n°.

5

2°. sargento de infantaria Joaquim Pinto Baeta da Rep~rtição de Justiça e ~sciplina da ~recção do SerVIÇO de Justiça e Disciplina do Ministéno
do Exército.
(por despacho de 19 de Outubro de 1961)
Furriel de infantaria José Inácio Sobrinho do Comando
Territorial Independente de Macau devend~ ser tonsi
derado nesta situação desde 6 d~ Setembro de 1961,
Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovàdos por
Lei'.
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)

Regimento

de infantaria

n°.

7

Furriel de infantaria Paulino da Silva Martins, do
C.T.I. da Guiné. devendo ser considerado nesta situa.
ção desde 8 de Outubro de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei"
(por despacho de '23 de Outubro de 1.961)

Regimento

de infantaria

nO, 8

.r.

BBB

ORDEM DO EXERCITO N°.

aa,

30

Série

* -*** ** ** **** **** ** *** **** * ** * *** * * **** *** *** *~:********
Furriel de infantaria Domingos José Lopes, do C.T.l. de
Macau, devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Setembro de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos
quadros aprovados por Lei".
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)
Regimento

de infantaria

2°. sargento de infantaria
C.T.l. da Guiné, devendo
ção desde 8 de Out.ubro de
soà dos quadros aprovados
Regimento

n°.

14

António Ramos Dionísio, do
ser considerado nesta situa1961. Vence pela verba "Pespor Lei".

de inf'antaria

nO. 16

Furriel de infantaria Francisco Frade Raimundo, do
C.T.!. da Guiné, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Outnbro de 1961 Vence pela verba "Pes
soaI dos quadros aprovados por Lei".
(por despacho de aJ de Outubro de 1961)
Batalhão

de caçador~s

nO. 6

Furriel de cavalaria António dos Santos Paulo, do R.L.2,
por pedir. (por despacho de 23 de Outubro de 1961)
Batalhão

de caçadores

nO. B

Furriel de infantaria Virgílio Augusto Simões, do
C.T.l. da Guiné, devendo ser considerado nesta situa
ção desde 8 de Outubro de 1961. Vence pela verba
"Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
Artilharia
Regimento

de ar t l lhar i a ligeira

nO. 5

20. sargento clarim Salvato de Castro, do R.C.6
pedir.

(por

despacho

Regimento

de 21 de Outubro

de artilharia

pesada

por

de 1961)

nO. 1

20. sargento 20. meco de·inst. de precisão Ne~son da
Silva Pereira. da C.D M M
devendo ser cons1derado
nesta situação desde 30 de Maio de 1961 Destina se ao
C.!.S.M .. (por desp aclu» de 12 rip Maio de 191)1)

3a. Série
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Regimento

de art l lhar i a pesada

nO. '2

2°. sargento de artilharia João Ferreira Machado, do
C.T.I. de Timor, devendo ser consid~l .do nesta situa·
ção desde 29 de Agosto de 1961 Venc~ pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros' .
(por despacho de 16 de Outubro de _~96!)
2°. sargento clarim António Campos .Jacinr c , do 2°.
G.C.S .. (por despacho de 17 de Outubro dp 19C1)
Furriel de engenharia do ramo rodoviário AuV to César
Fernandes Pinheiro, do G.C.T.A., po$ pedir. Des~ina se
ao C.LC.A.1. (por despacho de 16 de Ot.tubro d 1961)
Regimento

de artilharia

pesada

n°.

3

2°. sargento de artilharia Armando dos Santos ~ltunes.
da 3a. R.M. devendo ser considerado n~sta situação
desde 27 de Setembro de 1961. Vence peLa verbá Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros" Destina-se ao ClCA 2 .. (por despacho de 16 fie Ou t. de 1961)
Regimento

de artilharia

de costa

2°. sargento de artilharia Artur da Glória Pacheco, do
Gomando da 3a.R.M. devendo ser considerado nesta si
tuação desde 27 de Setembro de 1961. Vence pela verba
''Pessoal de nomeação vitalícia além dos Quadros",
(por despacho de 16 de Outubro de 1961)
Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2°. sargento do quadro de amanuenses do Exército José
Vieira do O.R.M. 1.
(por despacho de 19 de Outubro de 1961j
Regimento

de lancei

ros nO. 2

Furriel de cavalaria Alvaro S. Assunção Valverde
do
C.T.I de Macau devendo' ser considerado nesta situa
ção desde 6 de Setembro de 1961. Vence pela verba
'Pessoal de nomeação vital~cia além dos Quadro~' •
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)

•
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Furriel d~ cavalaria Angelo Luís de Almeida, do B.Caç.6,
por pedi r, (por despacho de 23 de Outubro de 1961)
Furriel de cavalaria João José Gonçalves Santos,
E.Caç.8. (Por despacho de 23 de Outubro de 1961)
Regimento

de cavalaria

n°.

do

6

2°. sargento clarim Bernardo da Costa Soares, do l°.
G.C.A.M. (Por despacho de 17 de Outubro de 1961)
Regimento

de cavalaria

nO. 8

l°. sargento de cavalaria Orlindo Ferreira dos SWltos P.
Morgado, do B.Caç. 6.
Engenharia
Escola

Prática

de Engenharia

Furriel de engenharia João Gaspar F. Ribeiro, do C.T.l.
de Timor, devendo ser considerado
nesta situação
desde 29 de Agosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros". Destina-se ao
B.T. 3. (Por despacho de 17 de Outu bro de 1961)
Serviço
Escola

•

de Administração
Prática

Militar

de Administração

Militar

Furriéis do S.A.M. António José Rodrigues Quintino
do
C.T.l. de Macau e José Candido Piedade Santana, de
C.T.l. da Guiné, devendo ser considerados nesta situação desde 6 de Setembro de 1961. Vericem pela verba
"Pessoal de naneação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)
Estabelecimentos
Distritos
Distrito

Mi I itares

de Recrutamento
de recrutamento

e Mobil ização
e Mobilização

nO.

p. sargento do quadro de amanuenses do exército Manuel
Braz Tanqueiro, do Batalhão de Caçadores paraquedistas.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além
dos quadros". (Por despacho de 19 de Outubro de 1961)

32
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Distrito

de Recrutamento

e Mobilização

nO. 12

p. sargento do quadro de ananuenses do exército Carla
António Rodrigues FerreIra, da 3a. ~ M
devendo ~~r
considerado nesta situação desde 2 dp. ~etembro di
1961. Vence pela verba "Pessoal oe nomeação 1tabc' a
além dos quadros'. (Por despacho de
df Out. 1961)

Estabelecimentos

de Instrução
Colégio

Militar

Furriel de engenharia, ramo rodoviário Humberto Lopes
Geraldes, do G.C.T.A .. Vence pela verba Pessoal de
nomeação vitalíCla além dos quadros"
(Por despacho de 19 de Outubro de 1961)

Centro

de Instrução

de Operações

Especiais

Furriel de infantaria José Maria Ferreira da Silva COrreia, do C.T.r. de Timor, devendo ser considerado nes·
ta situação desde 29 de Ago~to de 1961. Vence pela
verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei ",
(por despacho de 17 de Outubro de 1961)
Furriel de infantaria Manuel Ribeiro. do C.T.r. da Guiné,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Ou tuhro de 1961, Vence pela verba "Pessoal dos quadror
aprovados por Lei
II •

Estabelecimentos
Hospital

Hospitalares
Militar

Principal

2°. sargento do serviço de saúde, Manuel Ift .....me ro Br anquinho, do Comando Militar da 4a. Região Militar, devehdo ser considerado nesta situação desde 20 de Setembro de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 16 de Outubro de 1961)

Diversos
Dep6slto

G~ral de Adidos

-20 _ sargent.o de artilharia

João Asseicei ra do Comando
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da 4a. Região Mi li t ar , devendo ser considerado nesta
situação desde 20 de Setembro de lQ61. Vence pela ver
ba "Pessoal de nomeação vi t aljci.a além dos quadros".
(por despacho de 16 de Outubro de 1961)
Forte

da Graça

Furriel de infantaria. Delfim da Costa do C.T.l. da Gui
né. devendo ser considerado nesta si tuação desde 8 de
Qltnbro de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos quadros
aprovados por Lei' .
Supranumerários
Infantaria
Reg"imento

de infantaria

nO. 1

2°. sargento de infantaria, Joaquim Manuel Condeço do
CICA 3, por ter embarcado para o Ultramar onde vai servir nos teImOS da alínea c) do artO. 3°. do Decreto
42.937 de 22 de Abril de 1960 em reforço à guarnição
normal da 3a. Região Militar. devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Maio de 1961. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros'
(por despacho de 16 de Outubro de 1961)

..

2°. sargento de infantaria. José António Varela do D.M.F.
de Almada, por ter embarcado para o Ultramar onde vai
servir nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto
42.937 de 22 de Abril de 1960 em reforço h guarnição
normal da 3a. Jlegião Militar
devendo ser considerado
nesta situação desde 15 de Junho de 1961. Vence pela
.erba "Pessoal de nomeaç ão vi tal íci a além dos quadros".
(Por despacho de 16 de Outubro de 1961)
Regimento

de infantaria

nO. B

2°. sargento de infantaria, Bartolomeu Valadas Pires, do
batalhão de caçadores nO. 1. devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Setembro de 1961. por ter
embarcado para o Ultramar onde vai servir nos termOs
da alínea-c) do ar t> , 3°. do Decreto 42.937 de 22 de
Abril de 1960. em reforço ~ guarnição normal da 3a.
Região M1litar •. (Por despacho de 17 de Outubro de 1961)

I.
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2°. sargento de infantaria Francisco Viegas do batalhão
de caçadores nv , 5 devendo ser cons rde rado nesta S1'
tuação desde 9 de Se t.emhro de 19b1. por er emb arcadr
para o Ultramar onde vai servir nos termo> da aljne
c) do ar t> , 3". do Decreto 42.93"
de Ab ri I ne
1960. em reforço a guarnIção norrndJ e
• R{~l~O M
litar. (por despacho de 17 d" (ni tubro li
961)
r)

Regimento

de infantaria

n°.

2°. sargento de infantaria, Manuel António Póvoa, do regimento de infantaria nO. A. devendo ser considerado
nes ta si tuação desde 9 de Setembro de 1961. por t.er embarcado para o Ultramar onde vai servir nos termos da
alínea c) do artO. 3°. d ~creto 42.937 de 22 de Abril
de 1960, em reforço à guarnição normal da 3a. Região
Militar. (Por despacho de 17 de Outubro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO. 13

2°. sargento de infantaria, Albano Pires Gomes do Depósito Geral de Adidos, deven~o ser considerado nesta
situação desde 9 de Setembro de 1961, por ter embarca
do para o Ultramar nos termos da alínea c) do artO. 3°.
do Decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960. nas tripas
de reforço à guarnição normal da 3a. Região Militar.
(por despacho de 17 de Ou tubro de 1961)

Batalhão

de caçadores

nO. 6

2°

sargento de infantaria, José Maria Sardinha. do regimento de infantaria nO.. 14. devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Setembro de 1961. por ter
embarcado para,o Ultramar onde vai servir nos termos
da alínea c) do artO. 3°. do Oecreto 42.937 de 22 de
Abril de 1960, em reforço ~ guarnição normal da 3a.
Região Mi li taro (por despacho de 17 de Ou t. de 1961)

Batalhão

de caçadores

n".

10

2°s sargentos de infantaria. ~nuel Joaquim Alho, do regimento de infantaria nO 1. José de Oliveira Canelas,
Orlando Bosa das Neves, ambos do regimento de infantaria n> 4. Inácio José Marinho,
regimento de infantaria nO 10 e os furriéis do Serviço de Saúde, Joa
quim de Jesus FiaI do 2° grupo de companhias de saúde

.0
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António da Silva Navais Rapoula
do Hospital Militar
Regional n? 3, devendo ser considerados nesta situação
desde 12 de Agosto de 1961, por terem embarcado para a
3a Begi ão Militar
de vão servir nos termos da alínea
guarnição
c) do artO 3° do Decreto 42937. em reforço
normal. (Por despacho de 16 ~e Outubro de 1961)

cm

Regimento

a

de arti Iharia pesada nO 2

2° sargento de artilharia Fernando Rodrigues Mendes Hor·
ta do regimento de artilhar1a de costa, por ter embarcado para o C.T.l. da Guiné onde vai servir em reforço à guarnição normal nos termos da alínea c) do artO
3° do Decreto 42937. devendo ser considerado nesta s1tuação desde 10 de Setembro de 1961.
(Por despacho de 16 de Ou tubro de 1961)

Batalhão

de Telegrafistas

2° sargento de engenharia-transmissões,

José Marques Agostinho do Q.G. do G.M.L .• devendo ser considerado
nesta situação desde 27 de Junho de 1961, por ter embarcado para a la Região Militar, onde vai servir nas
tropas de reforço à guarnição normal, nos termos da alínea,c) do artO 3°. do Decreto 42937.
(Por despacho de 17 de Outubro de 196.1)

Furriel de engenharia, ~amantino Pereira dos Santos. da
CHERET, devendo ser considerado nesta situação desde 14
de Setembro de 1961, por ter embarcado para a 3a Região
Militar onde vai servir nas tropas de reforço à guarnição normal nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937. (Por despacho de 17 de Outubro de 1961)

Serviço

de Saúde

1°. Grupo de Companhias

de Saúde

2° sargento do S.S., António Júlio Lopes. do H.M.Regional nO 1, devendo ser considerado nesta situação desde
9 de Setembro de 1961, por ter embarcado para a 3a Região Militar, nos termos da alínea c) do artO 3° do
Decreto 42937, em reforço â guarnição normal ..
(por despacho de 17 de Otltnhro de 1961)

2°.

Grupo

tiPo

Comp:mh i as de Saúrla
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r XtRCI ro

do

xé -'cito
10 de NoYem~ro de 1961

Publica-se ao Exército o seguinte
I - JUSTiÇA E O CIPllNA
Condecorações
1 - Sargentos
•

Condeco ados com a medalha d ouro de comportamento CXNI'pIar, em confonnidade com as disposições d Regulrunen
to aprovado pelo De reta nO 35.667, de 28 de a' ~
1946, a seguinte sargentos
Sargento ajudante do Q.A.E. I
ro Ribeiro Apolináno
da Assistência aos 1bberculosos do Exé cito
Primeiro-sargento, artífi e seleira correei ro 1m ÓIlIO
Fbxo, do R.A.L. ° 2.
.
Segundos-sargentos. enfenneiro hípico. Cipliano P reira
Reis do R.l. nO 12, meco a~as pesadas, Manuel Maria
Monteiro do R.A.C., e. do Q.A.E • Faustino Augusto Pi
res Cardantas do R.I. nO 2
(por despacho de Xl de Outubro de 1961)
ti -
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Quadro da Ar la de Cavalaria

Comando T tritarial Independente
do Estado da India

908

ORDEM DO EXERCITO N°. 31

aa. Série

********************************************************

Os furriéis do quadro complemento, Jacinto Luís Catarino
Lageira, Joaquim dos Reis, têm passagem ao quadro permanente da arma de cavalaria, porque encontrando-se
aprovados para este quadro lhes ter competido o preenchimento de vaga. Contam a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961, data a partir da qual têm direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 24 de OutlJ.bro de 1.961)

Ouadro da Arma de Engenharia

aa. Região Militar
O furriel do quadro complemento, Eugénio Fernandes Machado, tem passagem ao quadro permanente da arma de engenharia-sapadores, porque encontrando-se aprovado para
este quadro lhe competiu o preenchimento de vaga. Conta a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 24 de Outubro de 1.961)

Comando Territorial
Estado

o

lnríependent e do
da India

furriel do quadro complemento, Joaquim dos Reis Alcob i a, tem passagem ao quadro permanente da arma de en-

genharia sapadores, porque encontrando -se aprovado para
este quadro lhe ter competido o preenchimento de vaga.
Conta a antiguidade desde 3D de Setembro de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.

III - MUDANÇAS

DE SITUAÇAO

SAfflENIOS 00 (UADIú PERMNEN1E

Ingresso nos Ouadros
Ouadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de AgostO,de 1961, o 2° sargento de infantaria, José da Silva
Ga10, do batalhão de caçadores nO 8, por ter regressado do Gomando Territorial Independente de Timor onde
se encontrava em reforço ~ guarnição normal.
(po r despacho de 27 de 011 tubro de 1961)

aa.

Sér i e
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Quadro da Atma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 16 de Outubro de 1961 o 2° sargento de engenharia. Norberto
da Conceição Saraiva, do R.I. nO 1. por ter regressado
do C.T.I. do Estado da lndia, onde serviu em reforço
b. guarnição normal.

(por despacho de 24 de Outubro de 1961)

Passagem

à situação

de Supranumerários

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Outubro de 1961, o 2° sargento de infantaria Alvaro José
Pratas, da ~recção do Serviço de Material, tendo como
unidade mobili zadora o I? grupo de companhi as de saúde
por ter sido nomeado para servir como reforço b. guarnição normal na Província de Timor, nos termos da alínea
b) do artO 3° do Decreto 42937.

.

(Por despacho de 25 de Outubro de 1961)
Passaram a ser considerados nes 'a si tuação desde 23 de
Agosto de 196J, os 2°s sargentos Caetano Lopes Ramalho
Braganç a, Franci sco João Carapau, ambos do B. C. 5, po'r
t~rem embarcado para a 4a Região Militar, onde vão ser
V1r nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por

.despacho

de 30 de Outubro de 1961)
'

Passou a ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 1961, o 2° sargento Amázio da Fraga Portugal,
d~ ~.l.l. nO 18. ,por ter embarcado para a 3a Região
M1l1tar, onde va1 servir nos termos da alínea c) do
artO 3° do Decreto 42937.

(por despacho de 31 de Outubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Junho de 1961, os 2°s ~argentos de infantaria Leopoldino
António, Joaquim &a Fonseca Lemos, e o 2° sargento do
S.S. Amadeu Luís Pina, todos do R.I. nO 5, por terem
embarcado para a 3a Região Militar, nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937. em reforço b. guarnição normal. (Por despacho de 30 de Outubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 12 de Agosto de 1961, o 2° sargento Manuel Fagundes Neves, do B.

aa. Série
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'c.

nO 10, por ter embarcado para a 3a Begião Militar
em reforço à guarnição normal, onde vai servir nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(,por despacho de 30 de Outubro de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 26 de Abril
de 1961, os 2°s sargentos de infantaria,
Marcelino
Afonso Diogo, Francisco Leandro Amaral, João Batina de
Araújo, do R.I. nO 6. por terem embarcado para o Ultramar. onde vão servir nos termos da alínea c) do artO 3°
do Decreto 42937, em reforço b guarnição normal na 3a.
Região Militar.
(Por despacho de 26 de Outubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Maio
de 1961, o 2° sargento Manuel Rodrigues Lima Carvalho
por ter embarcado 'para a 3a Região Militar, onde vai
servir nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto
42937, em reforço à guarnição normal.
(,por despacho de :JJ de Outubro de 1961)

Quadro da Arma de Arti Iharia
Passou a ser'considerado
nesta situação clsd 10 de A
gosto de 1961. o 2° sargento Abílio Pe re'ira Dias, do
R. L. nO 2. por ter embarcado para o c.r I. da Guiné,
onde vai servir nos tenros da 11 íliea c) do 81'tO 3<J ..lo
Decreto 42937.
(,por despacho de .1) de Outubro de 196 t)
Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de Outubrú de 1961. o furriel Aires Alexandre, do G.A.C.A.
nO 2, por ter embarcado para o ,C. T. L da Guiné, en reforço ~ guarnição normal, nos termos da alínea c) do
art> 30 do Decreto 42937.
.
(Por despacho d6 lJ de Outubro de t.961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 26 de Junho
de 1961, o 2° sargento Pedro Ventura da Omha Vasques,
por ter embarcadp>p'a~a o Ul~ramar. onde vai ~ervir nos
termos da alínea c) do artO 30 do Decreto 42937, em
reforço à g arnição normal de S. Tomé e Príncipe. Este
sargento transitará para o C.T.I. da Guiné, onde fica
destacado fazendo parte do Pelotão de Polícia Militar
nO 257.
(Por despacho de 25 de Ou tubro de 1961.)

Quadro da Arma de Cavalaria

aa, Série
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 10 de
Agosto de 1961, os 2°s sargentos Acácio dos Santos Clemente, do R.L. nO 2, Victor Manuel de Lima Carvalho,
do R.C. nO 3, por terem embarcado para o C.T.I. da Guiné, onde vão servir nos termos da alínea c) do artO 3°
do Decreto 42937 em reforço h guarnição normal.
(Por despacho de 30 de Outubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Maio
de 1961, o 2° sargento de cavalaria Constantino Teixeira do R.L. nO 2, por ter embarcado para a 4a Região
Militar, nos tennos da alínea c) do artO 3° do Decreto
42937.
(por despacho de 3J de Qutubro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 26 de
Abril de 1961. os 2°s sargentos Francisco Rosa da Costa
João Raposo Vieira, ambos do R.l. nO 6, por terem embarcado para a 3a Região Militar, onde vão servir nos
termos da alínea c) do artO 30 do Decreto 42937.
(por despacho de 26 de Outubro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 16 de Setembro de '1961, o furriel Manuel Assis Bastos Vieira
do R.L. n? 2, por ter embarcado para a la ~gião Mili
tar onde vai servir nos ~ermos da alínea c) do artO 30
do Decreto 42937.
.
(por despacho de :J) de Outubro de 1961)

.

Passou a ser considerado nesta siLuação desde 1 de OUtubro de 1961, o furriel Manuel Sanches .1arcos, do R.C. 7
por ter embarcado para a 3a Região Militar, onde vai
servir nos termos da alínea c) do artO 30 do Decreto
42937. (Por despacho de <Jl de Outubro de 1961)
Uuadro

da Arma de Engenharia

Passou a ser considerado nesta situação desde 4 de Ou~u
bro de 1961, o sargento ajudante de engenharia António
d'Assunção Jorge. da D.S.T.,.por ter sido nomeado.pa:
servir como reforço
b~arnição no~al na ProvÍnc1a de
Moçambique, nos termos da alínea a) do artO 3° do Decreto 42937. (p"r despacho de 27 de Outubro de 1961,
Passarrun a ser consiàerados nesta situação desde 19 de
Outubro de 196Á' os furr~éis de engenha~ia radi~tel~
José Freire Nabo de Carvalho, Leonel Mar1a Chqmb1nhO
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furriel graduado radiot. Luís Afonso C~es,(Fste furriel
deve ser graduado na data de embarque), por terem embarcado para o C.T.l. de Timor, onde vão servir nos termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937, em reforço à
guarnição normal.
(por despacho

de 28 de Outubro

de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 26 de Abril
de 1961, O furriel de enga. Mat. e S.C., Manuel Nunes
Pires, do R.l. nO 6, por ter embarcado para a 3a R.M.,
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937,
em reforço à guarnição normal.
(por despacho de 26 de Outubro de 1961)

Quadro do Serviço de Administração

Mi Iitar

Passou a ser considerado nesta situação desde 4 de Outubro de 1961, o l° sargento do S.A.M., Joaquim António
Caldeira Vieira, do 2° G.C.A.M., por ter sido nomeado
para servir como reforço à guarnição normal na Província de Moçambique, nos termos da alínea c) do artO 3°
do Decreto 42937.
(por despacho de 27 de Outubro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 4 de Outubro de 1961, os f~rriéis do S.A.M., João Francisco
Ferreira, Adelino Pedrosa Nora ambos da Manutenção Militar, por terem embarcado para a 4a. Região Militar
onde vão servir como reforço à guarnição normal, nos
termos da alínea c) do artigo 3° do Decreto 42937.
(por despacho de :n de Outubro de 1961)

Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 28 de Outubro de 1961, o 2° sargento meco viat. rodas, António
Joaquim Forte, do regimento de artilharia pesada nO 2
tendo como unidade mobilizadora o G.C.T.A., por ter
sido nomeado para servir como reforço à guarnição normal no Estado da lndia, nos termos da alínea b) do artO
3° do Decreto 42937.
(Por despacho de 2 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 23 de Agosto de 1961, o 2° sargento meco viat. lago Francisco António Gomes Caldeireiro, do B.C. nO 5, por ter sido

3a. Sirie
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nomeado para servir como reforço h guarnição normal na
Província ne Moçambique, nos termos da alínea c) dQ
arto 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 2 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 1961, o furriel 2° meco torre, José Custódio
Ferreira Cordeiro do Centro de Instrução do Serviço de
Material, por ter sido nomeado para servir como reforço à guarnição normal na Província de Angola, nos ter-.
mos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 2 de Novembro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 21 de
Outubro de 1961, o furriel 2° meco viat. rodas, Horácio
Jorge Pinheiro da E.P.A.M., e o furriel meco radiom.
Manuel Eduardo Martinho do G.D.C.C., tendo ambos como
unidade mobilizadora o R.I. nO 2. por terem sido nomeados para servir como reforço à guarnição normal na
Província de Angola, nos termos da alínea c) do artO 3°
do Decreto 42937. (por despacho de 31 de Qut. de 1961)

Quadro de Amanuenses

do Exército

Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de outubro de 1961, o 1° sargento do Q.A.E., Virgílio Cunha
do Q.G. da la R.M. tendo como unidade mobilizadora a
C.D.M.M., por ter sido nomeado para servir como reforço
à guarnição normal, na Província de Timor, nos termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 25 de Outubro de 1961)
IV -

PROMOÇÕES

SAPGENIOS 00 QJAIlú PEfMANFNfE

Armas e Serviços
Escolas

Práticas das armas e serviços,
de instrução e unidades

ln f an ta ria
Regimento

de infantaria

n° 4

centros

3a. Série
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Furriel 2° meco radiomontador, o l° cabo João Damasceno
Ferreira Morgado, contando a antiguidade desde lQ de
Agosto de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Pertence ao R. I._ nO 7.
(Por despacho de :J) de Outubro de 19(1)

Arti Iharia
Escola

Prática

de Arti Iharia

2° sargento de artilharia, o furriel Francisco Defesa Gomes Frade, contando a antiguidade deàde 30 de Setembro
de 1961, data a partir da qual tem direito aos v~nci
mentos do novo posto.
.
(Por despacho de 22 de Outubro de 196_1)

Regimento

de arti Iharia

ligeira .no 3

2°s sargentos de artilharia, os furriéis José Amaro Lopes.
da Silva, José Figueiredo Matias, contando a antiguida
de desde 30 de Setembro de 1961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto ..
(Por despacho de 25 de Ou tubro de 1961)

Regimento

de arti Iharla pesada

na 2

2°s sargentos de artilharia, os furriéis José dos Santos
Moura, Alberto Teixeira Alves, contando a ~tiguidade
desde 30 de Setembro de 1961, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 24 de Ou tubro de 19(1)

Grupo de Artilharia

Contra

Aeronaves

nO 3

2° sargento de artilharia, o furriel João Antunes de Oliveira, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 22 de Outubro de 1961)

Regimento

de artilharia

de costa

2° sargento de artilharia, o furriel Pedro de ousa Bor
ralho, contando a antiguidade desde 30 de Set mbro de
1961, data a parti r da qual tem di rei to aos vencimen
tos do novo posto.
(po r desp acho de 24 de Ou tubro de t 961 )

sa.

Série
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Cávalaria
Escola Prática

de Cavalaria

Furriéis de cavalaria, os las cabos António Fernando
Heitor de Morais, do Grupo D.C.C., Joaquim Dias, Nor
berto António Rodrigues, contando a antiguidade desde
20 de Setembro de 1961, data a partir da qual têm di
reito aos vencimentos do novo posto Vencem pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros" .
. (Por despacho

Regimento

de

2 de Novembro de 1961)

de lanceiros

nO 2

Furriel de cavalaria, o 10 cabo Porfírio Afonso de Carvalho, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação
vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 2 de Novembro de 1961)

Engenh,ar ia
Escola Prática

de Engenharia

Furriel de engenharia-sapador, o 10 cabo Diamantino Sousa
de Oliveira, contando a antiguidade desde 30 de Setemb:o de 1961, data a partir da qual tem direito aos venC1mentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vi tal ícia além dos quadros".
•
(Por despacho de 25 de Outubro de 1961)

Regimento

.

de engenharia

nO

Furriel de engenharia sapador, o 10 cabo Jesuíno Tomé
Alexandre, contando a antiguidade desde )) de Setembro
de 1961, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto. Vence pela erba "Pessoal de no
meação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 3 de Novembro de 1961)
Furriel de engenharia-sapador.
o 10 cabo Manuel Faria
Marques, contando a antiguidade desde 20 de Setembro
de 1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de no-.eação vi talícia além dos quadros".
(por

despacho

de

24 de Outubro

de 1961)

916
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Serviço

de Saúde

1°. Grupo de Gomp,mhias

de Saúde

2° sargento do S.S., o furriel António Carrilho Francisquinho, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo pos to.
(Por despacho de 26 de Outubro de 1961)

Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

centro de Instrução

de Artilharia

Antiaérea.e

de Costa

Furriel de artilharia~ o l° cabo Adelino Gomes do Grupo
de artilharla contra aeronaves nO 3, contando a antiguidade desde 20 de Setembro de 1%1, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeaçio vitalícia al~m dos
quadros". (por despacho de 27 de Outubro de 1961)

Diversos
Depósito

Geral de Adidos

2° sargento de artilharia
o furriel Alvaro dos Santos
Duarte. contando a antiguidade desde 30 de Setembro de
1961. data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 24 de Outubro de 1.%1)

Companhia

Divisionária

de Manutenção

de Material

Sargento ajudante chefe de meco automobilista, o l° sargento Francj sco Elisiário Roque, contando a antiguidade
desde 1 de O~tubro de 1961. data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
"verba do Cap, 9° do artO 349 do Orç anent,o.do M. E. ",
(por despacho de 21 de Outuhro de 1961)
Furriel graduado 2° meco armas ligei.ras. o 1° cabo Manuel
Nunes, contando a an t.i gui d ade desde 5 dp. .lunho de
1961, data a partir da qual tem direito ElOS vencimen
tos do novo posto.
(Por despacho de 21 de Dutubr» de 196t)

'~!.Série
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Su p ran um e r á r i os

Artilharia
Regimento

de artilharia

antiaérea

fixa

2° sargento de artilharia, o furriel António Gonçalves
Melão, contando a antiguidade desde 13 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito' aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de 26 de Outubro de 1961)
20s sargentos de artilharia, os furriéis Francisco João
Vaz Aleixo, Carlos Joaquim Isidro COuto, contando a
antiguidade desde 30 de Setembro de 1961, data a partir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 22 de (nitubro de 1961)

Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO 6

•

Furriel do S.S., o furriel graduado, Francisco de Freitas
Pereira de Sousa contando a antiguidade desde 10 de
Junho de 1961. da ta a parti r da qual tem di rei to aos
vencimentos do novo posto.
.
(Por despacho de 30 de Outubro de 1961)

Grupo Divisionário

de Carros de Combate

Furriel de cayalaria o l° cabo José Cruz de Oliveira
contando a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (,por despache d~ 24 de Outubro de 1961)

l0 sargento de cavalaria, o 2° sargento, José Joaquim
T<;>más,do regimento de cavalaria n? 8, contando ~ an
tIguidade desde 1 de Outubro de 1961, data a partIr da
qual tem direito aos vencimentos do novO posto.
(por despacho de 24 de Outubro de 1961)

Estabelecimentos

~ilitares

Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Militar

918
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1° sargento de cavalaria. o 2° sargento Manuel Rodrigues
Escapa, da Escola prática de cavalaria, .contando a an
ti~idade desde 1 de Outubro de 1961 data R pRrtir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 24 de Outubro de 1961)
2° sargento de artilharia, o furriel Arménio da Glória
Inácio, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. (pordespacho
de 22 de Out .. de 1961)

Graduação
Es.ação

no Posto de Sargento
Postal

Militar

n° 9

2°s sargentos graduados Damaso Martins da Silva, José AI
ves Esteves, Manuel Pereira, José Manuel Gonçalves, Rui
Fernando de Oliveira Verdial, e o furriel graduado,
Domingos Mendes Raposo. Este pessoal continua a vencer
pelos correios telegrafos e telefones e beneficia das
regalias consignadas no artO 5° do Decreto-Lei nO 32691
de 20 de Fevereiro de 1943, e nos artOs, 2° e 3° do
Decreto-Lei nO 26903 de 6 de Abril de 1936.
(por despacho de 22 de Outubro de 1961)

No Ultramar
3a. Região Militar
2° sargento de engenharia-transmissões,
o furriel Manuel
Nunes Pires, contando a antiguidade desde"31 de Julho
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 25 de Outubro de 1961)
2° sargento de artilharia, o furriel Virgílio C~rdeiro
Lourenço, contando a antiguidade desde 30 de Setembro
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 22 de Outubro de 1961)

aa.

Região Militar

~Y,.iéis graduados 2°q mp.r..Taoiomontaoores, o~ lOs cabos
Fernando Alfredo da Palma José dos Reis ardinha, Joaquim Gonçalves Santinhos, contando a antiguidade des-
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de 6 de Agosto de 1961. data a partir da qual têm di
reito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de ~ de Outubro de 1961)
Furriel de engenhana transrlllssÕes.o l° cabo. anuel Her
rique ~oníslo Chora contando a antiguIdade de~de '3
de Agosto de 1961 d ta a pa tir da qual tem d Cl
aos vencrmentoa do no Q po to
(por despacho de 1) de Outubro ze 1961)

Comando T'rrit

r lal Independente

da GUIné

íurr'el Lourenço H6 TIqu
2° sargento de artilharIa
C8rneirInho contando a ao iguidade desde ~ de Se tem
da qual tem dIreito aos ven
bro de lQ61 data a
rt
cimentos do novo post •
(por de pacho d 2 di'! Outubro de 1961)
ar
novo

el Manuel
de :p de
lireito a

Cost.a Mor i
de 1961,
v nc r.entos d

t enb ro

2 de Outu6 o de 1961)

20 s rg to do S.A.M • o u rlel o
Lamb ta. Ahreu,
contando a
iguid
d
30 de Set hro de 196
da a a p tIr da qua t
direito aos ventimentos do
no o
(por despa
25 de Outubrc de 1961)

. I Independen
a Ind Ia

te

~

furriel d~ cav
âr1
l° c bo. Mahuel Amaro CrIsto
0>0" i -o,
ootando a ant'
ri dade desde 20 de Se-tenb
de 1961. dat
part1~ d qual tem direito aos ven<
mento do no o posto.
(Por despacho d "2 de Ou tub ro de 1961)

2°s sargento~ de artilha'
os furriéis Belarmino Pe
Beira, José Pereira F~liz, [ssub cano contando a antl

guidade desde 30 d Setembro de 1961. data a partir
da ~lal

tem direito aos ven~lm~~tos do novo posto.
(Por despacho de 22 de 011 tubro de 1961)
v - COLOCAÇÕES E TRANSFERENCIAS
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Armas e serviços
Ministério
Direcções

do Exército

e Chefias dos serviços

e outros orgãos

Na Dependência. do Quartel Mestre General
Dírecção

do Serviço de Fortificações

e Obras Militares

2° sargento do Q.A.E., José Pi res Belo, da D._S.M•.
(por despacho de 25 de Outubro de 1.961)

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
de instr~ção e unidades

centros

Infantaria
Batalbão

de caçadores

nO 5

:Furriel músico Joaquim dos Santos Nunes, do C.T.r. de S.
Tomé, na situação de disponibilidade, devendo ser con
siderado nesta situação desde 2 de setembro de 1961.
(Por despacho de 25 de Outubro de 1.961)

Arti Iharia
Regimento

de arti Iharia pesada nO 2

2° sargento do serviço de saúde, Angelo da Costa Oliveira
do 2° G.C.S •.
(po r de sp acho de 26 de Outub ro de 1.961)

Regimento

de artilharia

de costa

Furriel de artilharia Manuel Reis Pereira da Academia
Militar. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
.
(Por despacho de XJ de Outubro de 1.961)

Cavalaria
Re.gimento de cavalaria

nO 8

Furriel de cavalaria, António Fidalgo Canaveira_do R.L. 2.
(por despacho de 23 de Outubro de 1961.)

aa.

•

Série
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'Engenharia
Escola Prática de Engenharia
2° sargento de engenharia. Norberto da GoncelçaO Saraiva
do C.T. 1. do Estado da lndia, com destino o B T. nO 3.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalíc a além
dos quadros". (por despacho de 24 de Outubro de 1961)

Regimento

de engenharia

nO 1

20 sargento de engenharia Manuel Domingos Deis Co st.a
do R.E. nO 2, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Setembro de 1961.
(Por despacho de 31 d Outubro de 1961)
I

Batalhão

de Telegrafistas

Sargento-ajudante, José Ferreira dos Santos, da Rep.Ofi.
db Ministério do Exército.

Estabelecimentos

Mil itares

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto

de Altos Estudos Militares

•

20 sargento de artilharia António Cirne Grais, do C.T.I.
de Cabo Verde, devendo ser considerado nesta situação
desde 11 de Outubro de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
•
(Por despacho de 25 d~ Outubro de 1961)

Academia Mil itar
Furriel de infantaria Alfredo Machado, do C.T.I. da Guiné
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
tubro de 1961. Vence pela verba "Pessoal de nomeaÇaO
vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 23 de Outubro de 1961)

gu-

Centro de Instrução

de Operações

Especiais

20 sargento de infantaria José da Silva Gaio, do C.T. de
Timor, devendo ser considerado nesta situação desde 29
de Agosto de 1961. Vence pela verba "Pessoal dos qua-
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dros aprovados por Lei".
(Por despacho de 27 de Outubro de 1961)

Sup ranume rá r io s
lnf ant ar i a
RegImento

de infantaria

n° 1

2° sargento de infantaria, Manuel Rodrigues Lima Carvalho
do B.Caç. nO 9. devendo ser consIderado nesta situação
desde 28 de Maio de 1961 por ter embarcado para a 3a
Região Militar, onde vai servir como reforço ~ guarni
ção nonnal. nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937. ~or despacho de 3D de Outubro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 5

20s. sargentos de infantaria, Leopoldina António do B.
C. nO 5, Joa~lim da Fonseca Lemos do C.I.C.A. nO 1,
e 2°: sargento do S.S Amadeu Luís Pina do C.I.O.E.,
devendo ser considerados nesta situação desde 28 de
Junho de 1961( po terem embarcado para o Ultramar
onde vão servir nos termos da alínea c) do artO 3° do
Decreto 42937, em reforço à guarnição normaI da 3.a.
Região Militar.
(por despacho de 3D de Out de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 6

20s sargentos de infantaria, Marcelino Afonso Diogo, do
Bat.Caç. nO 8, 'Francisco Leandro Amaral, do C.M., João
Sadina de Araújo do D.R.M. n? 9, 2°s sargentos de cava
laria, Francisco João Rosa da Costa, do R.C. 7, João
Raposo Videira do G.D.C.C., furriel de engenharia mato
e Seg.Cripto, Manuél Nunes Pires, da C.S.R.T., devendo
ser considerados nesta situação desde 26 de Abril de
1961, por terem embarcado para a 3a Região Militar onde
vão servir como reforço a guarnição normal, nos termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
~or despacho de %' de Outubro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 11

20s sargentos de infantaria, António Pereira da Gosta Li
ma, da E.P.I., Virgílio da Trindade Duarte, da la C.D.
António da Costa Barros Araújo, do C.LOf. Esp .• furri

3a. Série
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el de infantaria, Júlio C~nçalves Martins, do B.Caç. 6
2° sargento do S.S., José Mariano Maluco, da E P.A.M.,
devendo ser consider dos nesta situação desde 28 de
Maio de 1961, por terem ~barcado
ra" 3a Região Mi
litar, onde vão servir como reforço à guarnição norm 1
nos termos da allnea () do artO 3~ do De eto 42937.
(Por despacho de :0 de Ou ubro de 196 )

Regiment

de Infantaria

n° 14

20 sargento de infantarIa Manuel Bernardino de FreltaL,
do Batalhão 1.1. nO 19, por ter embarcado para a 3a R
M., onde vai servir como reforço à gnarni ção normal nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 4292
de
vendo ser considerado nest situação desd 4 de Outu
bro de 1961. (po despacho de :n de Out de 1961)

Regimento

de infantaria

n°

~

20s sargentos Armando do Nascimento Manso. do R.I. nO i,
José· da COsta CUnha, do R.I. nO 10, Eduardo de Almeida
Pinto. do R.I. nO 14, Gil Cordeiro do B.I.I. nO 18,
José Pereira Dias Pilroto d C.S.C.E., por terem embarcado para a 3a Região Militar, onde vão servir comq
reforço h guarnição normal, nos termos da alínea c) dB
ar t? 3° do Decreto 42937, devendo ser considerados nes
ta situação desde 5 de'Maio d 1961

Regimento

de infantaria

na 16

Furriel de infantaria António Neves Teixe'ra, do R.I N~
13. por ter embarcado para a 4a Região Militar, devendo
ser considerados nesta situação desde 30 de Junho de
1961, onde vai servir como reforço à guarni.ção normal
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto .42937.
(Por despacho de :n de Outubro de 1961)

Batalhão

Independente

de Infantaria

na 18

..,

20 sargento de infantaria Amázio de Fraga Portugal, do
D.R.M. nO 9. por ter embarcado para a 3a Região Militar
devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 1961. onde vai servir como reforço à guarnição normal, nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937. (po r despacho de :JJ de Outubro de 1961)
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Bntnlh~o

de Caçadores

nO'5

2° sargento de infantariao Caetano Lopes Ramalho Rragança do R.l. nO 16, devendo ser ~onslderado nesta situa
ção desde 23 de Agosto de 1961. por ter embarcado para
a 4a Região Militar, onde val servir como reforço à guarnição normal. nos termos da alínea c) do artO 3° do
Decreto 42937. (Por despacho de JJ de Out. de 1961)

Batalhão

de Caçadores

nO 10

2° sargento Manuel Fagundes Neves. do B.Caç. n? 9 deven
do ser considerado nesta situação desde 12 de Agosto de
1961, por ter embarcado para a 3a R.M .. onde vai servir
como reforço a guarnição normal. nos termos da alínea
c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por

despacho

de 28 de Outubro

de 1961.)

Arti Iharia
Grupo ~e Artilharia

Contra Aeronaves

nO 2

Furriel de artilharia, Aires Alexandre, do R.A.L. nO 2,
devendo ser considerado nesta situação desde la de Ou
tubro de 1961. por ter embarcado para o C T.l. da (~iné
onde vai servir como reforço a guarnição normal, nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho -de 31 de Outubro de 1961)

Cavalaria
Regimento

de lanceiros

nO 2

2° sargento de artilharia Abílio Pereira Dias do D.G.M.G
devendo ser considerado nesta situação desde la de
Agosto de 1961 por ter embarcado para o C.T.l. da Guiné, onde vai servir como reforço à guarnição normal,
nos termos da alínea c) do art.? 3° do Decreto 42937.
(por despacho de
de Ou.tubro de 1961)

:n

2° sargento de artilharia Pedro Ventura da Omha Vasques
do D.M. F. de Almada devendo ser considerado nesta situ
,ção desde 26 de Junho ele 1961 por ter embarcado para
o C.T.!. de S. Tomé, devendo transitar para o C.T L da
G'uiné onde fica nas tropas de re fo rço 11 guarn i ção
normal fazendo parte do pp lotão da Po 1íc j_ a Mi li tar nO

33. Série
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257 onde'vai servir nos termos da alínea c) do artO 3°
do Decreto 42937.
(por despacho

de 25 de Ou tubro

de 1961.)

2° sargento de cavalaria Constantino Teixeira do R.C. nO
6, devendo ser considerado nesta situação aesde 24 de
Maio de 1961. por ter embarcado para a 4a Beg âo \1ili
tar, onde vai servir como reforço a guarnição 1 rmal,
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 1) de Outubro de 1.961)
Furriel de r.avalaria Manuel Assis Rastos Vieira no R.C.
nO 6 devendo ser considerado nesta situação desde 16
de Maio de 1961 por ter ~barcado para a 3a legiã
Militar. onde vai se~ir corno reforço h gUarnição nor
mal nos termos da alínea c) do ar t.? 3') do Decreto 42937.
(Por despacho de :rJ de Outubro de 1961,

Regiment
2

0

de cava lari a ,,~ 3

sargento de cavalaria Victor Manuel de Lima Caevalho
do R.C. na 6. devendo ser considerado nesta Situação
desde 10. de Agosto de 1961. or ter embarcado para o
C. T. I. da Guiné. onde vai servir como reforço à guarm
ão normal nos termos da alínea c) do artO 3° do De
cre to 42937. (por despacho ,de :JJ deOut
de 1.961.)
ç

Regimento

de caYal~ria

nO 7

Furriel de cavalaria Manuel Sanches Marcos do G.n.C.c.,
devendo ser considerado nesta si tuação desde 1 de Outubro de 1961 por ter embarcado para a 3a Região Mi
litar, onde vai servir corno reforço a guarnição normal
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937
(Po r despacho de 3J de Ou tubro de 1.961)

Engenhar i a
Batalhão de rlansmlss5es
Furriéis de engenharia radiot •. OSe Fr-ei.reNabo de Carvalho. da E.P.E. Leonel Maria Chwnbinho, da E P.E
devendo ser considerados nesta si tuação desde 19 de Ou
tub 'o de 1961 por terem embarcedo para o C. T I de Ti
mar onde vão servir corno ref liÇO a guarnição normal
nos Lemos da alínea c) do arte 1C do Decreto .42937.
(Por despacho de 3J de I ,'uhro de 1961)
c
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Diversos
Manutenção

Mi I itar

Furriéis do S.A.M., João Franc1sco Ferreira do 1° G.C.A.
M., Adelino Pedrosa Nora do 2° G.C.A.M., devendo ser
consid~rados nesta s1tuação desde 4 de Outubro de 1961
por terem embarcado para a 4a Região Militar, onde vão
servir como reforço h guarnição normal, nos termos da
alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(Por despacho de 3) de Outubro· de 1.961)

No Ultramar

aa.

Região

Militar

2° sargento de cavalaria, António Sanches Monteiro, do
regimento de cavalaria nO 6. devendo ser considerado
nesta situação desde 8 de Julho de 1961. por ter embar
cado para a citada Prov1ncia. onde vai servir em comis
são militar nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937. (por despacho de JJ de Ou t de 1.961)

4a. Regi ãi Mi I itar
2° sargento Domingos José Ferrugento do R.!. nO ·2, FUrriéis António Salgueiro Cr\lz Cardoso, do B.Caç. nO 6,
José Correia, do C.M., Floriano José Ameixial Peniche
do B.Caç. 5, 2° sargento de engenharia, Silvestre Joaquim Batista Fonseca, da Ac. Militar, devendo ser considerados nesta situação desde 19 de Oltubro de 1961,
por terem embarcado para a citada Província onde v~o
servir em comissão militar nos tennos da alínea c) do
artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de JJ de Outubro de 1.961.)
2°s sargentos Joaquim Romualdo Ventura do Bat. Caço 9,
António Elvas do C.M., Rui Fernandes de Oliveira da
Rep. de Recrutamento, devendo ser considerados nesta
situação desde 19 de OItubro de 1961, por terem sido
nomeados para servir em comissão militar nos termos da
alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(.por despacho de 25· de Outubro de 1961)
2°s sargentos meco viat. rodas, Carlos Augusto Rego de
Sousa, do G.C.T.A., Mário Afonso Granjo, do R.A.P. nO 1,
.,
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devendo ser considerados nesta situação desde 19 de
Outubro de 1961, por terem sido nomeados para servir
em comissão militar o l° nos tennos da alínea b) e o
2° nos tennos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(Por despacho

de 25 de Outubro

de 1961)

2°s sargentos de infantaria Victor Manuel Batalha do R.
I. nO 16 Ricardo José Cansado. 2° sargento graduado
AntónlO Manuel Rebocho Gregório furriéis de infanta
ria Francisco Glória todos da E.P.I., António Maria
Mónica do Colégio Militar devendo ser considerados
nesta situação desde 19 de Oltubro de 1961 por terem
embarcado para o Ultramar, onde vão servir em comis5ão
militar nos termos da alínea c) do artO 3° du Decreto
42937.

(Por despacho

de .1) de Outubro

de 1961)

20s sargentos Custódio Antunes de Oliveira do R.I. nO 15
Frencisco António da Silva, da Rep. de S.P da D.S.P.,
furriéis Celestino Tobias Moedas do R.I. nO 5 António
Mart'ns da Silva do I.T.M.P.E. devendo ser considera
dos nes t a situação desde 4 de Oatubro de 1961, por terem embarcado para a citada Provlncia onde vão servir
em comissão militar nos termos da alínea c) do artO 3°
do Decreto 42937.
(Po r despacho

de 31 de Ou tubro

de 1.961j

20 sargento de infantaria José Francisco Neves, do CM.,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de OUtubro de 1961 por ter embarcado para o Ultramar, onde
vai servir em comissão nrilítar nos termos da alínea c)
do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho :JJ de Outubro de 1961)
comando Territorial
Independente
de Cabo verde

10 sargento de cavalaria David de Almeida e Sousa, do R.L.
nO 2 devendo ser con$iderado nesta situação desde 10
de Oltubro de 1961 por .t.e
r sido nomeado para servir
nos tennos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(Por despacho de 25 de Outubro de 1961)
Comando Territorial
Independente
da Guiné
Furriel de infantaria Manuel de Jesus Maia do Dep. G.A. ,

928

ORDEM DO EXERCITO N°.

31

3a.

***************************************************

Série

••***

devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Setembro de 1961, por ter embarcado para a citada Província onde vai serv~r ~ comissão militar nos termos
da alínea c) do artO 3° do,Decreto 42937.
(por despacho de 3J de Outubro de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Timor

l° sargento de artilharia Orlando Duarte Sintra, do R.A.
p.. nO 3, 2° sargento João Eloy da ,Cunha Mora da Escola
~litar Electromecanica, devendo ser consideradosnes'ta situação desde 19 de Outubro de )Q61, por terem embarcado para o Ultramar. onde vão servir em comissão
militar nos termos da alínea b) do artO 3° do Decreto
42937.
(por despacho de 3J de Outubro de 1961)
2°s sargentos de artilharia, João da Encarnação Garrido
do R.A.A.F., Anselmo Aires Alves, do R.A.P. 2. devendo
ser considerados nesta situação desde 19 de Outubro de
1961, por terem embarcado para o Ultramar, onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea c) do
artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 3J de Outubro de 1961)
VI - DECLARAÇÕES

l: - Preter

ições

Declara-se que o 2° sargento 2° meco insto de precisão
Fernando Neto Rosa, em serviço na 3a Região Militar se
encontra preterido na promoção ao posto imediato desde
15 de Junho de 1961, em virtude de ter auto de corpo
delito pendente.
2 - Rectificações
Foi nomeado por designação para servir em comissão militar na Província de Angola, nos termos da alínea a) do
artO 3°. do Decreto 42937, de 22 de Abril de 1960, e
não nos termos da alínea c) dó mesmo artigo e decreto,
como consta da O.E. nO. 22 - 38 Série, de 10 de Agosto de 1961, o sargento- ajudante, João José Vieira Estrela.
Fica sem efeito a transferência

para a 38. Região Militar

Série
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'3a.

do pessoal abaixo desigoado, conforme consta da O.E.
nO. 20 - 3a. Série de 20 de Julho de 1961, pág. 601
2°s. sargentos de infantana, Francisco Leandro de Amaral do Golég~o Militar, Marcelino Afonso ~ogo do B
Caço nO. 8, João Badina de Araújo do D.R.M. nO 9
e 2°s. sargentos de cava! 'ia, João Raposo V~deira
G.D.C.C. e Francisco ,João Hosa da Gosta aoR.~. 7.
(por despacho de 2C de Outubro de 1961.)

do

Fica sem efeito a colocação na 3a. R.M., do furriel de
engenharia transmissões, Manuel Nunes Pires. da Chefa a
do Serv~ço de Reconhecimento das Transmissões, conforme consta da O. E. nO. 19' - 3a. Séne de 10 de Julho
de 1961.
(por despacho de 26 de Outubro de 1961)
Declara-se que se chama Joaquim Manuel Germano Ganhão e
não Joaquim Manuel Germano Canhão, o furriel refer1dJ
na O.E. 3a Série nO. 26 de 20 de Setembro de 1961,
pág. 794, tendo sido o mesmo furriel transferido do B
Caç. nO. 8 e não do R.L. 2, para a Escola Prática de
Cavalaria, conforme corista da mesma O.E.
Declara-se nula e sem nenhum efeito a
rente ao nome do furriel do Serviço
Militar, I\liManuel Valente Ascenção
blicou na O.E. 3a. Série nO. 26 de
1961, pág. 794.

re<t1f1cação refede Administração
Campos que se pu20 de Setembro de

Declara- se que o segundo-sargento de artilharia Manuel
Ferreira mencionado na O.E. nO. 27 3a Série pág. 821,
linha 26. pertence à Bateria de Artilharia de GuarR1ção nO. 2. e não ao R.A.L. 1 como por lapso. foi indicado.
(por d~spacho de 24 de Ou tubro de 1961)
Declara-se que os lOs. cabos abaixo mencionados graduados no posto de furriel das suas especialidades não
contam a antiguidade no posto desde a data publicaqa
nesta mesma O.E. mas sim são graduados a partir da re
ferida data, desde quando têm direito aos seus vencimentos. Joaquim Gonçalves Santinhos, Fernando Alfredo da
Palma e José dos Reis Sardinha, todos da 4a. Região
Militar e Manuel Nunes da C.D.M.M.
Mais se declara que os lOs cabos António da Silveira Gomes do R.l. 7, e AntôOio Augusto Lúcio Romão do R.A.P 2
graduados no posto de f~rriel das suas especialidades
não contam a antiguidade no posto conforme se publicou
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na O.E. nO 30
3a. Série mas sim são graduados a
partir da referida data desde quando têm direito aos
seus vencimentos. (por despacho de 9 de Nou, de 1961)

3 - Reto rma
Que seja considerado na situação de desligado do serviço
prevista na parte final do ar t> , 150• do Dec. Lei nv ,
28404, de 31 de Dezembro de 1937 desde 12 de Outubro
de 1961. por ter atingido o limite de idade, o 20•
sargento do Q.A.E., Francisco Benvindo Góis. do I.A.E.
Militares. (por despacho de 31 de Outubro de 1961)

4 - Vencimentos
Declara se que o l°. sargento meco radiomontador. Dacia~o Amílcar Machado do Amaral Brites da Escola Militar
Electromecânica, passa a vencer pel a verba "Quadros aprovados por Lei" desde 19 de Outubro de 1961.
(Por despacho de 24 de Outubro de 19fit)
Declara se que os lOs. sargentos do Q.A.E., Manuel Rraz
Tanqueiro, do O.R.M. nO. 1 e Carlos António Rodrigues
Ferreira, do O.R.M. nO. 12 passam a vencer pela verba
"Quadros aprovados por Lei" desde 19 de Outubro de 1961.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

o

Ministro

do Exército,

Mário José Perei ra da Si Lua

Está conforme.

o

Ajudante-General,

~

. .....

."

A.Ç' ..

cno

. .)
MINISTtRIO

DO EXtRCITO

.Or d e rn do

Exército
20 de Novembro

de 1961

Publ ica-se ao F.xército o seguinte-

I - MCDA~ÇAS OE
S~'1O.S

QUADRO

fi Q_lAIro PEHvlANl'N1E

Supranumerários
No UI t rama r

aa.
o

~egião Militar

furriel
do quadro compl emente,
nt0nio Demony (',ouveia
Vieira,
por despacho de ......
u Fxr-e l enc ia o Mim st ro do
Exército
de 7 de Agosto de 1 1 tem passagem ao Qua
dro Permanente da Arma de [n f-mt ar i a,

" - MUDANCAS nF

SITUAÇA{)

SAfGNIDS fi QJArro PWAI~~'1E

Baixa de Serviço
Quadro

por incapacidade

física

da Arma de Cavalaria

Que tenha h ai xa de serviço
por incapacidade
física
por
ter sido julgado
incapaz do mesmo pela J HvL reunida
no H.M.P.
em sessão de 10/10/61 o l° sargento
de cavalaria
Humberto Jorge Mendes Leal
da E.C.S.
(Por despacho de 4 dp, Novembro de 1961)
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Passagem à situação de supranumerários
Güadro da Arm3 de Inf~ntaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 24 de Ou
tubro de 1961, o l° sargento de infantaria José LUis
Júnior do R.r. nO 10, tendo como unidade mobilizadora
o B.Caç. nO 10, por ter sido nomeado para servir corno
reforço à guarnição normal na Província de Angola, nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 6 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 4 de Novembro de 1961, o 1° sargento Cãndi.do Júlio José Feree ir.inho. do r.A.E.M., tendo como unidade mobilizadora o R.
r. nO 1, por ter sido nomeado para servir corno reforço
à guarnição normal na Província de S.Tomé e Príncipe
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(Por despacho
de 10 de Novembro de 19(1)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 5 de
Maio de 1961, os 2°s sargentos Armando do Nascimento
Manso, José da Costa Cunhas, Eduardo de Almeida Pinto
Gil Cordeiro, José Ferreira Dias Pilroto. todos do R.
r. nO 15, por terem embarcado para a 3a Região Militar
onde vão servir como reforço à guarnição normal, nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 28 de
Maio d~ 1961, os 2°s sargentos de infantaria António
Pereira da Costa Lima, Virgolino da Trindade Duarte,
António da Costa Barros Araújo, furriel de infantaria
Júlio Gonçalves Martins, 2° sargento do S.S., José Mariano Maluco, todos do R.r. nO 11. por terem embarcado
para a 3a Região Militar onde vão servir como reforço
à guarnição normal, nos termos da alínea c) do artO 3°
do Decreto 42937.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 30 de
Setembro de 1961, o 2° sargento Manuel Maria de Almeida
do B.Caç. nO 5, 2° sargento grado João Aires Baltazar
Lopes do R.l. nO 7. por terem embarcado para a 3a R.M.
onde vão servir como reforço à guarnição norma], nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 10 de Novembro de 1961)

aa.

Série
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 21 de
Outubro de 1961 os 2°s sargentos Maurício Carlos Au
gus~o Carvalho. Correia, Daniel Joaquim Vinagre Lourenço
Dom1ngos Antón10 Padrão, os furriéis, Joaquim dos San
tos Castela, António Manuel Paço, José Teixeira todos
do R.l. nO 2, 2°s sargentos José Vaz Pinto, -E;equiel
Rodrigues ~ogo, Modesto Carvalho de Magalhães, Joaquim
Serrano dos Santos, Florival José Teófilo Ramalhinhas,
Cllstódio José Pires Runa, Manuel Alves Carneiro, do R.
L n? 7, Amando Coelho. Artur Ribeiro dos Santos, .Júlio César Ginja, José Matias, António de Gouveia, David do Carmo Silva, Manuel Machado Pinto, Fernando Augusto Fortuna, José Gonçalves, todos do R.l. nO 15.
por terem embarcado para a 3a Região Militar, onde vão
servir como reforço à guarnição normal, nos termos da
alínea c) do Decreto 42937, artO 3°
(por despacho de 10 de Novembro de 1961)

Quadro da Arma de Cavalaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 10 de Junho
de 1961; o 2° sarrrento .João da Conceição Baptista, do
R.L. nO 2, por ter embarcado para a 3a R.M., onde vai
servir como reforço à guarniç~ normal, 'nos termos da
alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 9 de Outubro de 1961)
Pa~sou a ser considerado nesta situação'desde 15 de Junho
de 1961, o 20 sargento Raul Ribeiro Viana do R.L. nO 2
por ter embarcado para a 3a Região Militar onde vai
servir como reforço à guarnição normal, nos termos da
alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 9 de Novembro de 1961)

auadro do serviço de Saúde
Passou a ser considerado nesta situação desde 19 de Julho de 1961, o furriel António Carrilho Francisquinho
do l0 Grupo de Companhias de Saúde, por ter embarcado
para o C.T.l. da Guiné, onde vai servir por i.posição
em reforço à guarnição normal.
(Por despacho de 6 de Novembro de 1961)

Quadro do serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Se-
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tembro de 1961. o 1° sargento do Q.A.E. Cannelindo de
Freitas Martins, da B.G. nO I tendo como unidade enobi
lizadora o 1° G.C.A.M., por ter sido nomeado para ser
vir cQmo reforço à guarnição normal na Província de
Angola nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto
nO. 42937.
Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de Ou
tubro de 1961, o furriel 2° meco radiomontador, João
Francisco Par'rulas .Valadas, do R. r. n? 2. tendo como
unidade mobilizadora o R.l. nO 15. por ter sido nomeado para servir como reforço à guarnição normal na Província de Angola, nos termos da alínea c) do artO 3°.
do Decreto 42937.
(por despacho de 6 de Novembro de 1961)

III - PROMOÇÕES
to (lJADro PE1tvW{ENfE

SAffiINIOS

Armas e Serviços
Ministério
Na Dependência

do Exército

do Vice Chefe do Estado Maior

Chefia do Ser~iço de Reconhecimento

das Transmissões

Furriel de engenharia transmissões, o 1° cabo António Nunes Nogueira do R.C. nO 8, contando a antiguidade desde
14 de Setembro de 1961 data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 6 de Novembro de 1961)

Fscolas Práticas das Armas e Serviços,
de Instrução e Unidades
Promoções

centros

por Distinção
Regimento

de infantaria

n°. 15

Furriel de infantaria, o I? cabo José Ramos da Conceição
l)J.arte,contando a antiguidade desde 7 de Agosto de

3a. Série
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1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
d~ novo posto. Encontra-se na Província de Angola, na
sa tuaçgo de reforço à guarnição normal.
(por despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército em 7
de Agos to de 1961.)

aa.

Região

Militar

2° sargento de infantarIa, o furriel António Oemony Vieira contando a antiguidade desde 7 de Agosto de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército
de 7 de
Agosto de 1961.)
Por despacho de Sua Exa. o Subsecretário de Estado do
Exército de 7 de Agosto de 1961. é promovido a l° cabo
o soldado nO 44/60, Joaquim Nascimento do B.Caç. nO 3
de Angola.

Infantaria
Escola

Prática

de Infantaria

Furriel de infantaria. o l° cabo Manuel Damas contando
a antiguidade desde 28 de Outubro de 1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
"Vence pela verba pessoal de nomeação vi tal íci a além
dos quadros". (po r despacho de 7 de Novembro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO 2

10 sargento do Q.A.E., o 2° sargento Romeu Tomas Garção
Nunes, contando a antiguidade desde 26 de Julho de 1961
data a part.ir da qual tem direi to aos vencimentos do
novo posto.
(por despacho de 7 de Novembro de 1961)

Regimento

de infant8tlâ

n".

7

l° sargento do Q.A.E., o 2° sargento Abílio Lopes Batis
ta, contando a antiguidade desde 1 de Agosto de 1961.
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 7 de Novembro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO. 15
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Furriel músico executante no
o l° cabo músico Armandino
12, contando a antiguidade
data a partir da qual tem
novo posto. (por despacho

instrumento "clarinente sib"
Abreu e Silva, do B.I. nO
desde 2 de Novembro de 1961
direito ao~ vencimentos do
de 2 de Novembro de 1961)

Arti Iharia
Escola Prática

de Artilharia

l° sargento do Q.A.E., o 2° sargento Bernardo da Silva
Vassalo, contando a antiguidade desde 1 de Agosto de
1961, data a~rtir
da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. (Por despacho de 7 de Novembro de 1961)

Regimento

de arti Iharia

I igeira nO 1

Furriel grado 2° meco armas pesadas, o l° cabo Possidónio Custódio, desde 15 de Junho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 4 de Novembro de 1961)

Regimento

de arti Iharia pesãda

nO 1

Furriel grado 2° meco electricista o l° cabo Estevão
Fernando Loureiro Palmela, desde 6 de Agosto de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Po r despacho de 4 de Novembro de 1961)

Cavalaria
Regimento

de lanceiros

nO. 1

l° sargento clarim. o 2° sargento Acácio Henriques da
Silva, contando â antiguidade desde 20 de Setembro de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(Por despacho de 6 de Novembro de 191)1)

Regimento

de lancelros

nO 2

l0 sargento de cavalaria, o 2° sargento Ramiro da COnceição Antunes, do R.C. nO 8. contando a antiguidade desde·
1 de Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito

·2à•
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aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros"._
(Po r despacho de 9 de Novembro de 1961)
Regimento

de cavalaria

n".

3

Furriel de cavalaria, o 1° cabo António João Moedas PisaFlores, do R.L. nO 1. contando a antiguidade desde 20
de Setembro de 1961, data a partir da qual tem direito
aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vital ícia além dos quadros".
(por

despacho

Regimento

de 9 de Outubro

de cavalaria

de 1961)

nO. 8

l0 sargento de cavalaria, o 2° sargento Mário Martin~,
contando a antiguidade desde 1 de Outubro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vita
lícia além dos quadros
(Por despacho de 9 de Novembro de 1961)
I.

Engenhari
Escola

a
Prática

de Engenharia

10 sargento clarim, o 2° sargento João Lopes Bosado, do
R.!. n? L contando a antiguidade desde 20 de Setembro
de 1961, data a partir da qual tem direito aos v~ncimentos do novO posto.
(por despacho de 6 de Novembro de 1961)
Regimento

de engenharia

n".

2

Furriel graduado 20 artífice serralheiro, o l° cabo Manuel Pereira Coelho, contando a antiguidade desde 2 de
Julho de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 4 de Novembro de 1961)
Batalhão

de Telegrafistas

Furriel de engenharia transmissões, o 10 cabo António
Alegre de Almeida, contando a antiguidade desde 14 de
Setembro de 1961, continuando na disponibilidade.
(Por despacho

de 9 de Novembro

de 1961)

•
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Estabel

ecimentos

Mi I i tares

Estabelecimentos

de Instrução

CO I ég i o IIIi I i t a r
Furriel de cavalaria, o l° ca~o Abílio José Mestre, do
R.C. nO 3, contando a antiguidade desde 27 de Outubro
de 1961, data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto. Vence. pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de ? de Novembro de 1961)

•

Furriel de cavalaria, o 1° cabo José Maria Manuelito do
R.C. nO 3, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 3 de Novembro de 1961)
No Ultramar
3a.

Região

Militar

lOs sargentos lOs meco viat. rodas, os 2°s sargentos
Joaquim de Jesus Ferreira Machado, Rui Amaro Batista,
contando a antiguidade desde 8 de Julho de 1961, data
a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo
posto. O 2° tem como unidade mobilizadora Q R.I. nO 10.
(por despacho de 7 de Novembro de 1961)
1° sargento 1° meco instrumentos, o 2° sargento Fernando
Neto Rosa, contando a antiguidade desde 15 de Junho de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 10 de Novembro de 1961)
Furriéis grado 2°s meco electricistas, os lOs cabos João
Manuel Gomes de Oliveira, José de Paiva Rocha, José
Eugénio Moreira de Almeida, Manuel Antunes Rosa, desde
6 de Agosto de 1961, data a partir da qual têm direito
aos venClmentos do novo posto.
(por despacho de 4 de Novembro de 1961)
Furriói arad. 26 'artífice serralheiro, o 1° cabo Manuel
Martins Pereira, desde 2 de Julho de 1961, data a par-

3a. Série
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tir da qual tem direit~ aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 6 de Novembro de 1.961)

aa,

Região

Militar

Furriéis grado 2°s artífices serralheiros, os lOs cabos
José António Pereira, José Ferreira Machado, João Silvestre Branco, desde 2 de Julho de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 1.0 de Novembro de 1.961.)
Furriéis grado 2°s meco armas ligeiras, os lOs cabos Victor Manuel dos Santos Frota, Ramiro Costa Rodrigues,
José António Machado Coimbra Magalhães, desde 23 de
Agosto de 1961, data a partir da qual têm direi to aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 4 de Novembro de 1.961.)
Furriéis grado 2°s meco radiomontadores, os lOs cabos
Virgílio Amado Teodoro, Carlos Alberto Simões Júlio,
desde 6 de Agosto de 1961, data a partir da qual têm
direito aos venc irr.en
tos do novo posto.
(Por despacho de 1.0 de Novembro de 1.961.)
Furriel grado 3° meco electricista, o l° cabo Rui da Silva Oliveira, desde 6 de Agosto de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo pasto.
(Por despacho de 6 de Novembro de 1.961.)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

Furriel graduado 2° meco electricista, o l° cabo Arménio
Santos Silva, desde 6 de Agosto de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 4 de Novembro de 1.961.)
Furriel graduado 2° meco radiomontador, o l° cabo Silvério Joaquim Pateiro, desde 6 de Agosto de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Por despacho de 4 de Novembro de 1.961.)
Comando Territorial
do Estado

Independente
da India

20 sargento meco electricista,.o ~urriel António do Carmo Domingues, contando a antIguIdade desde 31 de Agos-
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to de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 4 de Novembro de 1.961.)
Furriel graduado 2° meco radiomontador, o 1° cabo José
Salgado Ferreira, desde 6 de Agosto de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 4 de Novembro de 1.961.)
Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriéis graduados 2°s_mec. radiomontadores, os ps cabos
António Filipe Ventura, Luís Ernesto da Silva Fabião,
desde 6 de Agosto de 1961, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 4 de Novembro de 1.961.)
Furriel grad~ 2° artífice serralheiro, o 1° cabo Manuel
Bruno da Mota, desde 2 de Julho de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho

de

4 de Novembro de 1.961.)

Supranumerários
"o UI tramar
3a.

Região

Militar

20s sargentos de artilharia, os furriéis José Artur da
Silva, José Augusto Coelho Cardoso, Manuel Ferreira da
Silva, contando a antiguidade desde 3D de Setembro de
1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos
do novo posto. (por despacho de 8 de Novembro de 1.9611
Furriel de cavalaria, o 1° cabo José Lourenço Carapinha
Parelho, contando a mtiguidade desde 27 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. (po r despacho de 6 de Novembro de 1.961.)
IV - COLOCAÇÕES E TRANSFERtNCIAS
&\ffiOOOS
Armas'e

Serviços

IX)

QJADIO P~ENIE

'~â.

Série
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Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de Instrução
e Unidades

centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

nO. 1

2° sargento músico de 2a classe executante no instrumento "Saxofone", Victor Camo Palmeiro do Bi Caç- n? 5,
por pedir.
(por despacho de 6 de Novembro de 1961)
Regimento

de infantaria

nO. 3

20 sargento de infantaria António Marques Lucas da 4a R.
M., devendo ser considerado nesta situação desde 22 de
Outubro de 1961. Vence pela verba "Pessoal das quadros
aprovados por Lei
(por despacho de 13 de Novembro de 1961)
ti •

Regimento

de infantaria

nO. 13

20 sargento de infantaria José dos Santos Barata, do C.T.
I. de S.Tomé e Príncipe, devendo ser considerado nesta
situação desde 29 de Oltubro se 1961. Vence pela verba
"Pessoal dos quadros aprovados por Lei".
(Por despacho de 13 de Novembro de 1961)
Batalhão

Independente

de Infantaria

nO. 18

Furriel músico de 2a classe executante no instrumento
"Saxofone", João Faria do R.I. n? 1, por pedir.
(por

despacho

de 6 de Novembro

Batalhão

de Caçadores

de 1961)

nO. 5 '
I

20 sargento do Q.A.E., Teófilo Salgado SimQes da 4a R.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Oltubro de 1961, por ter sido desligado do serviço.
Batalhão

de Caçadores

nO. 10

Sargentp ...
ajudante, José Augusto Fernandes, da Repartição
de Oficiais. (por despacho de 14 de Novembro de 1961)
Artilharia
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Regimento

de artilharia

ligeira nO. 1

Furriel de artilharia, Rui Augusto Moreno Lopes, do C.T.
I. de Timor, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Novembro de 1961.
(Po r despacho de 8 de Julho de 1.961.)

Rataria

de Artilharia

de Guarnição

nO.

2° sargento Alfredo Alves Pereira do C.I.A.A.C ..
(Por despacho

de 7 de Novembro

de 1.961.)

Cavalaria
Escola Prática

de Cavalaria

2° sargento 2° meco electricista Mário Cunha Pimentel do
R.E. nO 2, deve ser considerado nesta situação desde
16 de Outubro de 1961, data em que embarcou de regresso à Metrópole por ter terminado o tempo de serviço no
C.T.I. do Estado da India. Passou a vencer pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros". (n?
2 do artO 315° do cap. 8° do orçamento do M.E.)
(por despacho

de 6 de Novembro

Regimento

de lanceiros

de 1961)

nO. 1

2° sargento de cavalaria António Laço Jeca, do G.D.C.C ..
(por

despacho

de 14 de Novembro

Regimento

de cavalaria

de 1.961.)

nO. 8

2° sargento do S.S., Guilherme de Sousa do 2° G.C.S.
com destino ao Grupo de Carros de Combate.
(por despacho de 7 de Novembro de 1.961.)

Estabel ecimentos

Mi I itares

Estabelecimentos

de Instrução

Instituto

dos Altos Estudos Mil itares

l° sargento de cavalaria, Ladislau Pinheiro Esteves do
R.L. nO 2.

Escola Central

de Sargentos

3a. Série
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l° sargento de cavalaria Manuel Ferreira de Amorim
do
R.C. n> 8. (Por despacho de 9 de Novembro de 19(1)
Estabelecimentos
~ospital

Hospitalares
r.lilitar

Regional

n".

2°s sargentos do S.S. Francisco Neves dos Santos e Manuel Lourenço Ferreira Domingues, do 2° G.C.S.
(Por despacho de 7 de Novembro de 19(1)
Oiversos
nepósito

Geral

de Adidos

l° sargento do Q.A.E., José Rodrigues de Almeida Gil do
R.L. n? 2. (por despacho de 14 de Novembro de 1961)
Sup ranume rár i os
ln f an t ar i a
Regimento

de infantaria

nO. 2

2°s sargentos de infantaria. Domingos António Padrão do
CICA n? 1, Daniel Joaquim Vinagre Lourenço do.m1 nv . 1
Maurício Carlos Augusto de Carvalho Correia. do R.I. nO
8. furriéis José Teixeira do R.I. nO 6, António Manuel
Paco do B.Caç. nO 10, Joaquim dos Santos Castela do R.
I. nO 5. devendo ser considerados nesta situação desde
21 de Outubro de 1961, por terem embarcado para a 3a
Região Militar. nos termos da alínea c) do artO 3° do
Decreto 42937. em reforço à guarnição normal.
(Por despacho de 11 de Novembro de 1961)
Regimento

de infantaria

nO 7

2°s sargentos de infantaria. Alfredo Dinis do R.I. nO 14
Manuel Esteves do R.I. nO 5. Custódio José Aires Burra
do D.G.M.G., Florival José Teófilo Ramalhinho. do R.I.
nO 16. Modesto Carvalho de Magalhães do C.I.O.E., Ezequiel Rodrigues ~ogo do O.G.A. e José Vaz Pinto do B.
1.1. nO 19. devendo ser considerados nesta situação
desde 21 de Outubro de 1961, por terem embarcado para
a 3a Região Militar onde vão servir como reforço à guarnição no rmal , nos termos da alínea c) do art.? 3° do
Decreto 42937. (Por despacho de 1.1 de Novembro de 19(1)
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2° sargento grado de infantaria João Aires Baltazar Lopes
do R.I. nO 12, devendo ser considerado nesta situação
desde 30 de Setembro de 1961, por ter embarcado para
a 3a R.M. onde vai servir como reforço à guarnição normal nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
Regimento

de infantaria

nO. 15

2°s sargentos de infantaria, Jorge Gonçalves do B.I.I.
n> 19, Fernando Augusto Fortuna do R. r. n? 8, Manuel
Machado Pinto do R.I. nO 8, David do Carmo Silva do R.
I. nO 16, António de Gouveia do B. r. r. n? 19, Júlio
César Ginj a do R. I. n? 16, Arapr Ribeiro dos Santos da
A.M., Armando Coelho do B.I.I. nO 17, José Matias do
R.I. nO 7, devendo ser considerados nesta situação desde 21 de Outubro de 1961, por terem embarcado para a 3a
R.M. onde vão servir como reforço à guarnição normal
nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
Batalhão

de Caçadores

nO. 5

2° sargento de infantaria Manuel Maria de Almeida do R.I.
nO 10, devendo ser considerado nesta situação desde 30
de Setembro de 1961, por ter embarcado para a 3a R.M.
onde vai servir como reforço à guarnição normal nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(Por despacho

de

j{)

de Novembro

de 1961.)

Cavalaria
Regimento

de lancei

ros nO 2

20 sargento de cavalaria António José Sequeira Pires da
E.P.C., devendo ser considerado nesta situação desde
24 de Maio de 1961, por ter embarcado para a 3a R.M.
onde vai servir como reforço à guarnição normal, nos
termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(Por despacho de 9 de Novembro de 1.961.)
2° sargento João da Conceição Batista da E.P.C., devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Junho de
1961, por ter embarcado para a 3a R.M., onde vai servir
como reforço à guarnição normal nos termos da alínea
c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 9 de Novembro de 1.961.)

.'
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'2° sargento de cavalaria, Manuel Assis Bastos Vieira do
B.C. nO 6, devendo ser considerado nesta situação desde
16 de Junho de 1961, por ter embarcado para a 3a B.M.
onde vai servir como reforço à guarnição normal nos termos da alínea c) do ar t? 3° do Decreto 42937. ,
(por despacho de 9 de Novembro de 1961)
2° sargento de cavalaria Raul Ribeiro Viana do r.A.E.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Julho de 1961, por ter embarcado para a 3a B.M. onde
vai servir como reforço à guarnição normal. nos termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 9 de Novembro de 1961)
No UI tramar
3a. Região

Militar

l0 sargento de engenharia, José Hilário dos Santos Rodrigues da F.P.E., devendo ser considerado nesta situação
desde 24 de Outubro de 1961, por ter sido nomeado para
servir em comissão militar em Angola, nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 6 de NOllembro de 1961)
20 sargento 20 meco viat. rodas, Manuel Jorge Lopes, da
CO.M.M., devendo ser considerado nesta situação desde
30 de Setembro de 1961, por ter sido nomeado para servir em comissão militar nos termos da alínea b) do artO
3° do Decreto 42937.
20 sargento de engenharia-transmissões Zeferino Ribeiro
Martins do B.T., por ter embarcado para 'a citada Província onde vai servir em comissão militar nos termos
da alínea c) do artO 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 9 de Novembro de 1961)
4a. Região

Militar

20 sargento músico de 2a classe executante no instrumento "Saxofone" Alfredo de Sousa Amaral, do'B. r. r. n? 18
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Nov~bro de 1961 por ter sido nomeado para servir em com1ssão militar voluntária.
(por despacho de 6 de Novembro de 1961)

3a. Série
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2° sargento de infantaria José Lopes de Azevedo do Depó'
sito Geral de Adidos, por ter embarcado para a citada
Província onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea c) do artO 3° do Decreto A2937.
(Por despacho de 9 de Novembro de 1961)

CONCURsns,

CURSOS E ESTÁGIOS

A - Cursos
- Nomeação de Pessoal
Publica-se a lista geral
frequência do curso de
la circular Urgente nO
Maio de 1961 e O.E. nO
Fur

dos candidatos nomeados para a
2°s meco viat. rodas aberto pe16843 - Proc. 7/2-2/2 de 29 de
19 - 3a. Série.

grad.2·mec.viat.rodas-Francisco
-Domingos
-António

1.Cabo

José Lopes Catana-4a.R.M.
Francisco
Galhanas
Adagas-CDMM
José

Nunes

Trolho

- R.A.t.

Aj .Mec.viat.rodas-Carlos
Jorge Dias
-·R.I. 16
121/Rd.-António
Paulo Santos
-R.I.12
(a)
" 3S2/60/Rd-António
Fontainhas
Piteira-E.P.I.
~ 193/Rd.-António

Franklin

" 161/1~/Rd-Manuel

Silva

Carreiro
Guerreiro

" 178/Rd.
- António
Alberto
~ l69/Rd
- António
Martins
Araújo
" 170/Rd.-

Romualdo

Gonçalves

-RAL
Vaz

1

-GCTA

- GCTA
- GCTA

Dias

- GCTA

• lS8/Rd.João Garção
Miranda
- GCTA
• 40S/IO/Rd.António
Joaquim
Trindade
Magro-RAP
" 160/Rd
- José da Cruz Dias
- GCTA
" lS2/IO/Rd.José Gouveia
Pronto
GCTA
-Custódio
Manuel
Rosário
Ministro-R
" 387/60/Rd-Manuel
Torres
Cabaceira
Dias-RAP
" lS3/Rd
- Adérito
Ribeiro
Noivo
- GCTA
" lSS/Rd
- José Pereira
Marques
- GCTA

/

1

"
"
"
•

413/6l/Rd-José
Fatela Delgado
- RAP 1
4l4/6l/Rd-Júlio
Augusto
de Oliveira
- RAP 1
4lS/Rd
- Armando
António
da Silva Martins-RAP
8l/Rd - Daniel
de Jesus Alves Gaspar
- R.I. 7

"
"
"
"
"
"

173/Rd
- Artur Nunes Romão
- GCTA
lS7/Rd
- António
Espirito
Santo - CMEFED
89/Rd - José Landeiro
Miguel
- GCTA
l8/61/RdAntónio
Matias
Gomes
- RAL 1
78/60/RdJosé Rebelo da Costa
- R. I. 14
120/Rd-Raul
Manuel
de Jesus Monteiro-R.I.2

" 600/S0/Rd-Francisco

Sousa

Meireles

Be88a-R.E2

2!:;,* **••*~*~*****************.************.*************
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lOCabo

Jú I"J.O Raposo
Esteves
GCTA
AJ'.mec.vJ.·at rO d as 93/59/Rd
l2l/Rd Ernesto
Rosa Agostinho
R I
2
w
113/59/Rd
Joaquim
Adriano
Lemos
Salvaterra
C D M M
90/Rd
129/Rd

GCTA
Cordeiro
Gil da Vinha R 1.2

José Afonso
Benevenuto

l75/Rd
José Leitão
R.I. 2
"195/Rd
Carlos Marques
Simões
EPE
• l12/60/Rd
AntónJ.o HenrJ.ques Carvoei
r o Pacheco
- R.C. 3
• 536/Rd-José
Luís Mendes
24 60/Rd Henrique
Gomes

Silva
EPC
Ferreira
RI

14

• 192/Rd João Jacinto
Soares
EPE
l59/Rd José pires de Paula
- R I
15
60/60/Rd
José Gomes Murtinheira
RI 14
251/Rd Manuel Conceição
Tra,anca
RAC 'a
, 203/Rd-João
Francisco
Santos Galzinho
EPC
451/60 Fernando
Manuel Marques
Costa RAP 1
• 169/60
• 467/Rd

Arnaldo
Conceição
Nora Raleira
RC 6
RogérJ.o Silva Amaro Lourenço
R.I. 1

274/Rd MárJ.o Caetano
Carvalho
RAL 1
J~.é Eugénio
Ferreira
DMG Angola
José Fernando
Corre~a
-C C S M G Angola
• AntónJ.o Maria-Macedo
"-Fernando
"-João
·-Carlos
• Manuel

Norte

José

- R.I.

Pedro

Simões

da Vila·

VJ.cente
Afonso Marujo

• José
-Victor

João

B.E
- B.E.
B.E

Angola
M G
Angola
Angola
D M G
G A.C
Nova Lisboa
Gonçalves
R I No.~

MadeJ.ra Beijinha

Fernando
Santos

Lisboa

Angola
Angola
Ango la

C C.S

• Amílcar
Guedes Santos
.-José SJ.lva dos Santos
.-Edmundo
Rodrigues
~-António
JoaquJ.m Batista
"_Manuel

Nova

B.E.

Correia

. G A C

C C.S.M

da Guia

R.I

G

Luanda

Angola

Luanda

"-João MJ.guel portela
R I Luanda
--AdrJ.ano Fernando
Duarte Gomes
D.M.Macau
• Domingos
de Oliveira
Lopes
C.T. Guiné
._Bernardino

Mateia

Lucas

C.T.India

--Valeriano
Anjos Gonçalves
R I Beira
Fausto EmilJ.o PJ.o das Chagas Rodrigues-H
• VitOrJ.no

de Magalhães

e Melo

• João pereira
da Costa
• Artur de Campos Mendonça
"-Anselmo
Dias da Costa
• Hugo FerreJ.ra Marques
(a) _ Desistiram
~elo que para futuros
ova. declarações.

As

restantes

convites

- C.T.I.
. C TI.

- C.T.I
Tavares

declarações

os candidatos

M Goc

C T.I.Macau

India
B.E. Moçamb.

foram

terão

India
Macau

arquivadas.

de efectuar
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2 - Averbamento
Frequentaram com aproveitamento o curso de cães de guerra
que funcionou no Hospital Militar Veterinário de 16 de
Julho de 1961 a 21 de O~tuhro de 1961, os seguintes m1litares.
2° saro Infa.-JÚlio Maria Antunes de Sousa Larcher-B.C. 5
"
" Fnf'.Híp.-Rufino Torcato Ferreira Capitão-R.C. 7
-António Domingues
C.I.M.S.M.
-António Grilo
O.G.M. V.
Furriel"
" -Gabriel Pereira Rego Bravo
LA.E.M.
l°Cabo Ferrador - António Cláudio
- E.P.A.
A estes militares deve ser averbado aquele .curso.
(por despacho de 8 de Novembro de 1.961)
"

IV

"

"

"

IV

"

"

VI t -

DECLARAÇÕES

cessação de preterição

Declara-se que deixa de estar preterido na promoção
posto imediato o 2° sargento 2° meco instrumentos
precisão, Fernando Neto Rosa, da 3a R.M., por lhe
sido arquivado, sem procedimento judicial, o auto
tinha pendente.

ao
de
ter
que

2 - Oesistências
Declara-se cpe desistiu da frequência do curso de 2° meco
de viat. ro.das aberto pela circular Urgente n? 16843 pc 7/2-2/2 de 29 de Maio de 1961, desta Rep. o l° cabo
ajudante meco viat. rodas Joaquim Adriano Lemos Salvaterra da C.D.M.M.

3 - Rectificações
Pertencia ao R.A.P. nO 3, e não ao R.I. nO 11. p l° sargento do Q.A.E., Mário Rodrigues de Carvalho que. pela
Ordem do Exército nO 18. 3a Série, é transferido para
o R. 1. n? 6, sua unidade mobili zadora.
Contam a antiguidade do actual posto desde as datas que
lhes vão indicadas os seguintes lOs. sargentos.
Anselmo da Conceição Antunes
21/4/1961
Francisco Marques Lopes
21/4/1961
António Portela Rosmaninho
21/4/1961

'33. Série
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Antõnio da Silva Bravo
Alberto Cruchinho de Sá
José Tavares Afonso
Humberto Agostinho Azevedo Castelo Branco
Fi mino Ai res
Edmundo Fernando Tavares Belo Lobão Ferreira
Fernando José Marques de Carvalho Vilas
Ivo Alvaro Rocha
Manuel Joaquim Pato
José Luis Júnior
Manuel Mati as
António Dias Grancho Carriço
Abel José Caramelo
Abílio de Oliveira Tomás
Francisco Henriques
Joaquim Brizio
Manuel Se rejo
Manuel Ferreira Neto
Inácio António Toscano
Joaquim Francisco Morais
Manuel Matos Ferreira
António Coelho Braga
João José Bernardo
Amadeu Gonçalves
António Jaime da Encarnação Campos

21/4/1961
25/4/1961
25/4/1961
26/4/1961
26/4/1961
27/4/1961
5/5/1961
5/5/1961
5/5/1961
5/5/1961
5/5/1961
5/5/1961
5/5/1961
5/5/1961
7/5/1961
10/5/1961
24/5/1961
24/5/1961
26/5/1961
27/5/1961
27/5/1961
28/5/1961
28/5/1961
28/5/1961
28/5/1961

Artilharia
António da Silva Soares Teixeira
Alberto de Aquino Pereira
Arnaldo Maria dos Santos Vieira
Jeremias Fernandes de Almeida
Augusto Cardoso Batata
Virgílio Cantinho Neto
Adelino da Cruz Mariano
José Augusto Pires
Joaquim Martins de -Freitas
Manuel Teixeira Veludo Júnior
Sidónio Eugénio Jaime Barros de.Almeida
Fernando Bodr i.gues da Luz Correl.a
Manuel da Costa Oliveira
Têm direito aó vencimento
antiguidade.

20/5/1961
3/6/1961
22/6/1961
28/6/1961
28/6/1961
28/6/1961
~/6/1961
30/6/1961
8/7/1961
8/7/1961
10/7/1961
10/7/1961
11/7/1961

do novo posto desde a data de
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Declara-se que o 2° sargento Joaquim Pinto Baeta da Rep.
de Justiça e ~sciplina da D.S.P. foi colocado no R.I.
nO 3, e não no R.I nO 5 conforme foi publicado na O.E.
nO 30 de 3D de Outubro de 1961 - pág. 887.
Pertencia ao R.A.P. nO 3, e não ao R.I. nO 11, o l° sargento du Q.A.E., Mário Rodrigues de Carvalho que, pela
O.E. nO 18, 3a Série, é transferido para o R.I. nO. 6
sua unidade mobili zadora.
Embarcou para o C.T.I. da Guiné em 27 de Outubro de 1961
e não em 10 de Agosto de 1961, conforme consta da O.E.
nO 31 3a Série de 10 de Novembro de 1961, pág. 911 o 2°
sargento de cavalaria Acácio dos Santos Clemente do R.
L. n? 2.
Declara-se que o 1° sargento 1° meco vi at., rodas, Manuel
da Costa do 2° Grupo de Companhias de Saúde, promovido
ao actual posto pela O.E. nO 26 3a Série de 20 de Setembro de 1961. pág. 784, conta a antiguidade desde 8
de Julho de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos e não como consta da referida O.E.
Pertence ao C.T.I. de Macau e não ao C.T.I.
furriel de artilharia Justiniano da Silva,
E. nO 30 - 3a Série de 3D de Outubro de
886, é promovido ao actual posto.
(por despacho de 15 de Novembro de

da Guiné, o
que pela O.
1961, (pág.
1961)

4 - Reto rmas
Que sej am considerados na sitbação de desligados do serviço, prevista na parte final do artO 15° do Decreto
Lei nO 28404, de 31 de De~bro
de 1937, desde a data
que a cada um se indica, os sargentos a seguir mencionados, os cinco primeiros por terem sido julgados incapazes de todo o serviço militar, o 6° e 7° por terem sido
julgado incapazes do serviço militar, o 8° por ter sido
julgado incapaz do serviço efectivo, 9° e 10° por
terem atingido o limite de idade

Regimento

de infantaria

nO 2

20 sargento artífice carpinteiro, José Ribeiro Manique,
desde 6 de Outubro de 1961;

2° Tribunal
20 sargento do Q.A.E.
de Outubro de 1961.

Mil itar Territorial

de Lisboa

João Antonino Rocha Mira, desde 6

3a. Sirie
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Regimento

de infantaria

na. 15

2° sargento músico José Nunes Coelho. desde 17 de Outubro de 1961.

Depósito

Geral de Material

10 sargento do Q.A.E.
Outubro de 1961;

de Engenharia

José Marreiro Duarte, desde 3 de

Agência Mil ítar
2° sargento do Q.A.F. António da Fonseca Pinto de Sousa
desde 3 de Outubro de 1961'

Regimento

de artilharia

pesada na. 1

l° sargento artífice selelro correeiro, Sjlvestre ~aria
da Silva, desde 13 de Outubro de 1961·

Depósito
1° sargento do Q.A E
bro de 1961;

Geral de Adidos
Alvaro Proença

Grupo de Comoanhias
2° sargento do Q.A.E.
de 1961;

Repartição

desde 13 de Outu-

Trem Auto

João Ferreira

de Sargentos

desde 6 de Outubro

e Praças

2° sargento do Q.A.E. José Gomes PatricIo de eastro,
desde 1 de Novembro de 1961.

Pegímento

de infantaria

na. 6

Sargento ajudante músico Antón~ de Freitas Bernardes
desde 1 de Novembro de 1961.
(Po r despacho de 10 de Novembro de 1961)

5 - Vencimentos
Declara-se que o 2° sargento músico Virgílio Guilherme
Costa do B.Caç. nO 5, passa a vencer pela verba dos
"{)ladros aprovados por Lei" desde 4 de Novembro de 1961.
VII

-

DETERMINAÇÕES

Por despacho de Sua Exa. o Ministro do Exército, de 16 de
Agosto de 1961 foi determinado que
01 Seja adiada a frequência do curso da Escola Central
de Sargentos aos lOs Sargentos 9ue se encon~rem no
Ul t r-anarou já nomeados para UnIdades a envi ar para
o Ultramar.
02-0s lOs sargentos nas condições de 01 sejam promGvidos a Sargentos ajudantes sem o,Cur so da E.C.S.
para o que se elaborará o neceSSarIO dIploma legal
na data que lhes pertencia se normalmente frequentassem o curso.

aa. Série
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03-0s mesmos lOs sargentos Só sejam promovidos a Alferes depois de frequentarem com aproveitamento a
E.C.S., intercalando segundo classificação obtida
no curso que tem início em 1961/1962 ou 1962/1963,
conforme frequentarem a E.C.S. durante 2 ou 3 anos.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

O Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

Está conforme.

O Ajudante-General,

da Si lua

•

MINISTtRIO

DO EXtRClTO

do Exército

Ordem

30 de Novembro
Publica-se

ao Exército

de 1961

o seguinte:

I - MUDANÇAS

DE QUADRO

SAlllENIOS fi (lJAJ]{) P~FNfE

Supranumerários
No Ultramar
3a. Regi ãe Uí I itar

o

furriel do quadro complemento Alfredo âa Silva Mes
quita, tem passagem ao quadro permanente da arma'de ar
tilharia porque encontrando se aprovado para e'sre quadro lhe competiu o preenclámento de v1ga. O:mta a an
tiguidade desde 4 de Outubro de 1961. data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto
(por despacho de 23 de Novembro de 196'1)

Comando

o

Territoríal
Independente
do Estado da India

furriel do quadro complemento Manuel Joaquim Bonzinho
tem passagem ao quadro permanente da arma de artilharia
porque encontrando se aprovado para este quadro lhe
competiu o preenchimento de vaga. COnta a antiguidade
desde 19 de Outubro de 1961 data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
(Po r despacho de 'J) de Novembro de 1961)

II - MUDANÇAS

OE SITUAÇAO

954
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Supranumerár

ios

Quadro da Arma de Infantaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 24 de
Outubro de 1961, os 2°s sargentos José Pedro Basófia
do R.I. nO 2, José João de Sousa, do R.I. nO 16, por
terem embarcado para a S8 Região Militar, onde vão servir em reforço h guarnição normal, nos termos da alínea
c) do artO. 3° do Decreto 42937.
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 1961. o 2° sargento António da Costa Ferreira
do R.I. nO 14, por ter embarcado para a 3a Região Militar, onde vai servir por imposição em reforço h guarnição normal.
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)

Quadro da Arma de Arti Iharia
Passaram a ser considerados nesta situação desde 21 de
Abril de 1961, os 2°s sargentos António Antunes, Manuel Gomes Lacerda, furriéis Júlio Lopes do Vale, Laurindo Gonçalves da Silva Dantas, José da Rosa Caldeira
todos do G.A.C.A. nO 3, por terem embarcado para a 3a.
Região Militar, onde vão servir por imposição em reforço h guarnição normal.
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)

Quadro da Arma de Cavalaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 24 de
Maio de 1961, os 2°s sargentos António João Sequeira
Pires, Fernando Graça Afonso, Ernesto de Sousa Machado
do R.L. nO 2, por terem embarcado para a 3a Região Militar, onde vão servir por imposição em reforço h guarnição normal.
(por despacho de 9 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 16 de Junho de 1961, o 2° sargento Manuel Assis Bastos Vieira
do R.L. nO 2, por ter embarcado para a 3a Região Militar,.onde vai servir por imposição em reforço h guar.ni ção normal ,
(por despacho

de 9 de Novembro

de 1961)

'33. Série
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Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 22 de Novembr.o de 1961,.41 1° sargento de engenharia, Manuel
Gorre1a Marques da Fonseca, do B.T., tendo como unidade mobilizadora o R.E. nO 1, por ter sido nomeado para
servir por imposição em reforço à guarnição normal na
Província de Moçambique.
.
(por despacho de 25 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro de 1961, o furriel de engenharia transmissões
Aristóteles João Fidalgo Marques, do Batalhão de Telegrafistas, por ter embarcado para o C.T.l. do Estado
da lndia, onde vai servir por imposição em reforço à
guarnição normal.
Passaram a ser considerados nesta situação desde 11 de
Novembro de 1961, os furriéis de engenharia sapadores
Joaquim de Jesus Salvador Bruno, Henrique Lopes Coito,
Amândio Pinheiro Machado e o furriel engenharia rodo
Francisco Augusto da ,ilva ~oaos do R.E. nO 1. por
terem embarcado para o C.T.l. do Estado da lndia. onae
vão servir por imposição em réforço à guarnição normal.
(por despacho de 17 de Novembro de 1961)

Quadro do serviço de Administração

Mi Iitar

Passou a ser considerado nesta situação desde 11 de Novembro de 1961, o furriel Edgar Rui Mascarenhas Faustino do 20 G.C.A.M., por ter embarcado para o C.T.l. do
Estado da lndia, onde vai servir por imposição em reforço à guarnição normal ..
(por despacho de ~17 de Novembro de 1961)

Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 22 de Novembro de 1961, o 2° sargento meco viat. rodas, Alberto Alexandre Viegas, do R.A.P. n? I, ~endo como unidade
mobilizadora o R.E. nO 1, por ter s1do nomeado para
servir por im~sição em reforço à guarnição normal na
Província de Moçambique.
.
(Por despacho de 26..de Novellbro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 21 de

Ou-
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tubro de 1961. o furriel radiomontador Alberto Maria
Josué da E.M.Elect., tendo como unidade mobil1zadora
o R.I. nO 2. por ter sjdo nomeado para servir por imposição em refurço à guarnição normal na Provínc1a de
Angola. (por despacho de 16 de Novembro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 11 de
Novembro de 1961, o furriel radiomontador, Américo José Conceição Gonçalves, do R.I. nO 11, tendo como unidade mobilizadora, o R.E. nO 2, os furriéis meco elect.
Camilo da Conceição Duarte do R.A.A F. tendo como
unidade mobilizadora o R.E. nO 1, Amílcar Jordão Gaspar da E.M.E1ect. tendo como unidade mobilizadora o
G.C. T.A., por terem sido nomeados para servir por im··
posição em reforço à guarnição normal no Estado da India.
(Por despacho de 16 de Novembro de 1961)
III

-

PRO~nçÕES

SAffiEN10S ID (UA1lü PETh1ANEN1E

Armas e Serviços
Ministério

do Exército

Escolas Práticas das Armas e Serviços,
de instrução e unidades

centros

Infantaria
Fscola Prática

de Infantaria

1° sargento do S.S .• o 2° sargento António Figueiredo Rodrigues contando a antiguidade desde 1 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitB.lícia além dos quadros' .
(por despacho de V de Novembro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO. 6

Furriel 2° meco viat. rodas o l° cabo Francisco António
Fernandes, da G.N.R
contando a antiguidade desde 25
de Oo tuhro de 1961. Destina-se ao C. LA.C.A .. Tem di:reito aos venc irnenr.o s do novo posto a parti r da data

'3à. S ê tle
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em que se eféctua a sua apresentação na unidade a que
se destina. '(por despacho de 15 de Novembro de "1961)
Regimento

de infantaria

nO 13

Furriel 2° meco viat. rodas, o l° cabo Armando Evangelista Sacramento da G.N.R., contando a antiguidade desde
30 de Outubro de 1961. tendo direito aos vencimentos do
novo posto a partir da data em que se efectuar a sua apresentação na unidade a que se destina.
(por despacho de 13 de Novembro de 1961)

Regimento

de infantaria

nO. 15

1° sargento de infantaria, o 2° sargento Lúcio Tanger
Ferreira de Sousa, da E.p.r., contando a antiguidade
desde 11 de Novembro de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei". "
(Por despacho

de 22 de Novembro

de 1961)

Furriel inúsico executante no instrumento "Saxofone", o 10
cabo Horácio Pires Concha, do R.r. nO 16, contando a
antiguidade desde 4 de NOvembro de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo .posto.
'
(por despacho de '1.4 de Novembro de 1961)

Batalhão

Independente

de Infantaria

nO. 17

Furei el 20 meco viaturas rodas, o 1° cabo José dos Santos
da G.N.R., contando a antiguidade desde 30 de Outubro
de 1961, tem direito aos vencimentos do novo posto a
partir da data em que efectuar a sua apresentação no D,
G.A..
(por despacho de :J) de Novembro de 1961)

Artilharia
Regimento

de artilharia

I igeira

nO. 1

2° sargento de artilharia, o furriel Manuel Guerra catalão, contando a antiguidade desde 31 de Outubro de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 23 de Novembro de 1961)

Regimento

de arti thar la: I igei ra n°.

2

20. sargento de artilharia, o 2° sargento graduado, Antó-
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nio'Joaquim Henrique Caneira, contando a antiguidade des
de 11 de Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho

de 23 de Novembro

de 1961.)

Regimento de artilharia pesada nO. 2
2°s. sargentos de artilharia, os furriéis Saúl Eeuesto de
Jesus da Silva e Joaquim Reis, contando a antiguidade
desde 31 de Outubro de 1961. data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho

Regimento

de 23 de Novembro

de artilharia

antiaérea

de 1961)

fixa

2°s. sargentos de artilharia, os furriéis Joaquim Carvalho
Cevada e José Francisco Malveiro, contando a antiguidade
desde 31 de Outubro de 1961, data a partir da qual têm
direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 23 de Novembro de 1961)

Grupo de Arti Iharia Contra-Aeronaves

nO. 2

Furriel 2° meco viaturas rodas, o l° cabo José Governo,
da G.N.R., contando a antiguidade desde 3D de Outubro de
1961, tendo direito aos vencimentos do novo posto, a partir da data em que se efectuar a sua apresentação na unidade a que se destina.
(por despacho de 13 de Novembro de 1961)

Grupo de Artilharia

Contra-Aeronaves

nO. 3

2° sargento de artilharia, o furriel Laurindo Gonçalves
da Silva Dantas, contando a antiguidade desde 31 de Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho

Regimento

de 23 de Novembro

de artilharia

de 1961)

de costa

2° sargento de artilharia, o furriel Rogério da Silva
Branco, contando a antiguidade desde 31 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por

despacho

de 23 de Novembro

de 1961)
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cavalaria
Escola Prática

de Cavalaria

l0 sargento de cavalaria, o 2° sargento António Ramos Simões, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
(por despacho de 21 de Novembro de 1961)

Regimento

de lancei ros nO. 2

10 sargento de cavalaria, o 2° sargento Luís Repsina Fernandes do C.M.E.F.E.D., contando a antiguidade desde 1
de Outubro de 1961, data a part1r da qual tem direito
aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vi talícia além dos quadros".
(por despacho

serviço
10

de

de Novembro

2)

de 1961)

de Saúde
Grupo de Companhias

de Saúde

lOs sargentos do S.S., os 2°s sargentos António Nunes,
e Luís Nunes dos Santos Vila Albino, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de 1961, data a partir da qual
têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 18 de Novembro de 1961)

Serviço de Administração
10

Grupo de companhias

Militar
de Administração

Militar

'Furriel 2° meco viat. rodas, o 1° cabo AmfindioManteigas
Domingues, contando a antiguidade desde 25 de Outubro
de 1961. Tem direito aos vencimentos do novo posto a
partir da data em que se efectua a sua apresentação na
unidade a que se destina ..
(Por despacho de 15 de Novembro de 1961)

Estabelecimentos

Mi',tartL

~stabelecimentos'Hospitalares
Hospital'Militar

Principal
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l° sargento do S.S., o 2° sargento Américo Nunes Teixeira, do H.M.D.I.C., contando a antiguidade desde 25 de
Setembro de 1961. data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de
nomeação vitalícia além dos Quadros".
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)
Diversos
Depósito

Geral

de Material

de Guerra

Furriel 2° meco viat. rodas, o 1° cabo Francisco Elias,
da G.N.R., contando a antiguidade desde 21 de Outubro
de 1961, tendo direito aos vencimentos do novo posto
a partir da data da sua apresentação na unidade a que
se destina. (por despacho de 15 de Novembro de 1961)
Supranumerários
Arti Iharia
Regimento

de artilharia

ligeira

n".

4

2°s sargentos de artilharia, o 2° sargento graduado Joaquim Fernando Teixeira Lopes, e o furriel Alvaro Marcolino Ferreira da Silva, contando a antiguidade desde
30 de Setembro de 1961, data a partir da qual têm direito aos vencimentos do novo posto .
.(por despacho de 21 de Novembro de 1961)
Engenharia
Batalhão

de Telegrafistas

Furriel graduado de engenharia, o 1° cabo Luís Afonso'
Gomes, do B.T., desde 19 de Outubro de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto, por ter embarcado para o Ultramar onde vai s~rvir
por imposição, em reforço h guarnição normal na Província de Timor.
(por despacho de 14 de Novembro de 1961)
No Ultramar

aa.

Região

Militar

Furriel de artilharia, o 1° cabo António José Lopes Pi-

'aa.

Série
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teira, 'contando a antiguidade desde 4 de Outubro ie
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.

(Por despacho

Comando te r r i torial

de

,Z)

de Novembro

Independente

da Guiné

de 1961)

2° sargento de artilharia, o furriel Lourenço Henriques
Carneirinho, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 22 de Outubro de 1961)
Furriel graduado 2° meco radiomontador, o l° cabo Joaquim Nunes Cravo, desde 6 de Agosto de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (por despacho de 15 de Novembro de 1961)
Comando Territorial
Independente
do Estado da India
Furriel de artilharia, o l° cabo Rui Cristóvão Morais
contando a antiguidade desde 19 de Outubro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (Por despacho de !D de Novembro de 1961)"
Comando Territorial

Independente

de Timor

Furriel de cavalaria, o l° cabo Manuel Afonso de Jesus,
contando a antiguidade desde 20 de Setembro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 18 de Novembro de 1961)
IV - COLOCAÇÕES E TRANSFER~NCIAS
SAffiENIOS

m ÇUAIlü pEfMJWEN1E

Armas e Serviços
Ministério
Escolas

do Exército

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades

Infantaria
Regimento

de infantaria'no.

8

centros
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Sargento ajudante Porfírio António de Azevedo Gomes,
da Repartição de Recrutamento.
(,por despacho de 15 de Julho de 1961)

Regimento

de infantaria

2° sargento do S.S. Joaquim
G.C.S ..

nO. 12

de Almeida

e Silva, do 2°.

Artilharia
Regimento

de artilharia

pesada nO. 3

1° sargento do Q.A.E., Carlos António Rodrigues Ferreira
do D.R.M. nO. 12, com destino ao C.I.C.A. nO. 2.

(Por despacho de 23 de Novembro de 1961)

Cavalaria
Regimento

de cavalaria

nO. 7

2° sargento 2° meco viat. lagartas e especiais, Aurélio
Agostinho Araújo Rodrigues, do R.C. nO. 8.
(,por despacho de 16 de Novembro de 1961)

Regimento

de cavalaria

nO. 8

Furriel 2° meco viat. lagartas e especiais, José Maria
Pinto, do R.C. nO. 7, destina-se ao G.C.C.

(por despacho de 16 de Novembro de 1961)

Engenharia
P.egimento de engenharia

nO. 1

10 sargento de engenharia, Joaquim Estêvão da Conceição
Duarte, do G.C.T.A ..

(Por despacho de 18 de Novembro de 1961)
10 sargento de engenharia, Joaquim Santana Marques, do
Batalhão de Sapadores do Caminho de Ferro.
(.por despacho de 18 de Novembro de 1961)

Batalhão

de Telegrafistas

2° 'sargento de engenharia, José da Costa Barroso, tendo
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como unidade mobilizadora o R.E.no 2 devendo ser
considerado nesta situação desde 3D 'de Outubro de
1961, data em que embarcou do C.T.l. do Estado da lndia de regresso ~ Metrópole.
(por despacho de 23 de Novembro de 1961)

Serviço

de Administração

Escola Prática

Mil itar

de Administração

Militar

10'sargento 10 meco viat. rodas, Eduardo Jacinto de Oliveira Pires, do D.G.M.G.
(Por despacho

17 de Novembro de 1961)

de

10. Grupo de Companhias

de Administração

Mi Iitar

10 sargento do Q.A.E., Manuel Ribeiro do R.A.L. na 5.
(por despacho

Estabelecimentos
Instituto

de

2)

de Novembro de 1961)

de Instrução

dos ~Itos Estudos Mil itares

Furriel ferrador, José Benave~e
Lino pouca Pena, do'
D.G.M. V.. (por despacho de 22 de Novembro de 1961)

Academia

Mil itar

20 sargento clarim José Garcia de Vargas do R.A.L. na. 1.
(por despacho de X> de Novembro de 1961)

Campo de Instrução

Mil itar de Santa Margarida

10 sargento de cavalaria, Francisco Aernardo de Carvalho
da Costa Cabral, do regimento de cavalaria na. 8.
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)

Centro de Instrução

de Sargentos

Milicianos

de Infantaria

10 sargento dd Q.A.E., Patrocínio José Víctor do R.l.
na. 4, por pedir.
.
(Por despacho de 21 de Novembro de 1961)

Diversos
Depósito

Geral de Material

veterinário
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'Furriel ferrador, Gabriel Pereira Rego Bravo, do I.A.E.M.
(por despacho de 22 de Novembro de 1961)

Depósito
2° sargento
Ferreira,
vendo ser
vembro de

GSiôl

de Adidos

de infantaria,'Armando Ribeiro Leitão Soares
do R.l. nO 1, por motivos disciplinares, deconsiderado nesta situação desde 11 de No1961.

(por

despacho

de

15 de Novembro de 1961)

Sup r anume r á r i o s
Infantaria
Regimento

de in fanta r i a nO. 2

2° sargento de infantaria, José Pedro Basófia, da Repartição de Sargentos e Praças, por ter embarcado para a
3a Região Militar, onde vai servir por imposição em
reforço h guarnição normal, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Outubro de 1961.
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Regimento

de infantaria

nO. 14

2° sargento de infantaria, António da Costa Ferreira,
do R.l. nO 3, por ter embarcado para a 3a R.M., onde
vai servir por imposição em reforço h guarnição normal
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Setembro de 1961.
(Por despacho de 16 de Novembro de 1961)
Regimento

de infantaria

nO. 16

2° sargento de infantaria, José João de Sousa, da Repartição de Sargentos e Praças, por ter embarcado para a
3a R.M., onde vai servir por imposição em reforço h
guarnição normal, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de Outubro de 1961.
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)
Artilharia
Grupo de Attilharia

Contra-Aeronaves'no.

3

3~. S~ri~
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'2°s sargentos ~e artilharia António Nunes, do Q.G. do C.
T.I. da M?d~ira. M?nuel Gomes Lacerda do B.A.G. nO 2
e os furriéis Laurindo Gonçalves da Silva Dantas do
R.A.A.F., ~úlio Lopes do Vale do R.A.L. nO 1. José' da
Bbsa Caldeira do R.~.L. nO .4, por. terep embarcado para a 3a.B~M., onde VaO serVir por imP?Slção em reforço
à guarniçaO normal. devendo ser considerado~nesta situação desde 21 de Abril de 1961.
(por

despacho

de 16 de Novembro

de 1961)

Cavalaria
Grupo

Divisionário

de Carros

de Combate

Furriel de cavalaria, Joaquim de Deus Pereira, do R.C.
nO. 3, por pedir.
(por despacho de 13 de Novembro de 1961)
Engenharia
Regimento

de engenharia

nO. 1

Furripis de engenharia, sapadores Joaquim de Jesus Salva
dor"
o Henrique Lopes Coi to, ambos da E.P.E .. rodoviário Francisco Augusto da Silva do C.M .. por terem'
sidO nomeados para servir por imposição em reforço a
guarnição normal no C.T.I. do Estado da lndia devendo
ser considerados nesta situação desde 11 de Novembro
de lq6l
(por despacho de 17 de Novembro de 1961)
Batalhão

de Telegrafistas

Furriel de engenharia-transmissões, Aristóteles João Fidalgo Marques, da A.M., devendo ser considerado nesta
situação desde 15 de Novembro de 1961. por ter embarcado para o C.T.I. do Estado da lndia, onde vai servir
por imposição em reforço IIguarnição normal.
(por

serviço

despacho

de 1) de Novembro

de Administração

de 1961)

Militar

Furriel do S A.M., Edgar I\li de Mascarenhas Faustino da
E.P.A.M .• por ter sido nomeado para servir por imposi-ção em reforço ~ guarnição normal no C.T. t. do Estado
da lndia devendo ser considerado nesta situaçâo desde
11 de ovembro de 1961.
(Por despacho de 17 de Novembro de 1961)
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No UI tramar

z a.

Região

Mi I i tar

2°s sargentos do Q.A.E., Amadeu Teófilo Moita, do Q.G.
da 2a B.M., Hernâni de Lima Ventura, da Rep.O.M. da D ..
S.l., Carlos Paieto do D.R.M. nO 4, 2Q sargento de infantaria, Joaquim Severo Rondão da Rep. de Sarg. e Praças, devendo ser considerados nesta situação desde 19
de Setembro de 1961, por terem sido nomeados para servir por voluntariado em reforço h guarnição normal.
(por despacho de 21 de Novembro de 1961)
2° sargento de infantaria. Alberto Vaz, do R.I. nO 2, 2°
sargento de artilharia João Manuel Rodrigues Torres Magalhães, do R.A.P. nO 2, por terem embarcado para a citada Província, onde vão servir por voluntariado, devendo ser considerados nesta situação desde 4 de Novembro de 1961. (por despacho de 16 de Novembro de 1961)
2° sargento de infantaria Alberto José de Almeida, do F.
I. nO 13, furriel músico de la classe executante no
instrumento "Trombone", Agostinho Silva Barrocas, do
R.I. nO 1. devendo ser considerados nesta situação desde 19 de Setembro de 1961, data em que embarcaram para
a citada Província, onde vão servir por imposição em
reforço h guarnição normal.
(por despacho de 17 de Novembro de 1961)
2°s sargentos meco viat. rodas, António Gard., Ptr ira
Coxixo, Durval Maximino Cipriano Lucas, ambos da C.D.
M.M., furriel serralheiro, José Lourenço Pinto, do R.
A.L. n? L furriel meco armas pesadas, António Augusto
Coelho Nunes. do G.A.C.A. nO 2. devendo ser considerados nesta situação desde 4 de Novembro de 1961, por
terem sido nomeados para servir por imposição em reforço h guarnição normal. (por despacho de 16 de Nov.1961)
Comando Territorial
Independente
de Cabo Verde
20 sargento meco viat. rodas, António José Lopes Guerrei
ro Correia. da C.D.M.M., devendo ser considerado nesta
situação desde 10 de Novembro de 1961, por ter sido
nomeado para servir por voluntariado, em reforço h gu
arnição normal na citada Província.
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)

aa,
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v-

CONCURSOS, CURSOS E ESTAGIOS

A - Cursos
1 - Nomeação

de Pessoal

São nomeados para a frequência do l° ano do curso A da
E.~S., no ano lectivo de 1961/1962, nos termos da alínea a) do artO 6° do Decreto 40423, de 6 de Dezembro
de 1955, o l° sargento de infantaria João Ferreira de
Faria, da 3a R.M., lOs sargentos de artilharia Daniel
de Freitas, da 4a R.M., António de Carvalho do R.A.L.
nO 1, encontrando-se no Estado da lndia na situação de
reforço à guarnição normal.
(por despacho de 27 de Novembro de 1961.)
B - Estágios
1 - Averbamento
Frequentou com aproveitamento o estágio de Cinotecnia que
funcionou no 10° Grupo Veterinário de Linx-Alemanha de
1 de Março de 1958 a 2 de Julho de 1958 o 2° sargento
de infantaria Júlio Maria Antdhes de Sousa Larcher, do
B.C. nO. 5. A este sargento deve ser averbado aquele estágio.
VI - DECLARAÇÕES
1 - Curso

A da Escola

Central

de Sargentos

Nula e de nenhum efeito as nomeações dos lOs sargentos
de infantaria, Manuel Paiva, do R.I. nO 12. Fausto Virgílio Ferreira da Rocha, do R.I. nO 14. l° sargento da
2a Ca. do Bat. 3 da G.F., Francisco Veloso. para a frequência do l° ano do Curso A da E.C.S., no ano lectivo
de 1961/1962, referida na O.E. nO 30 - 3a Série de 30
de Outubro de 1961. Os dois últimos encontram-se tempo~àriamente incapazes de serviço militar na situação de
auxiliados da Assistência Aos TUberculosos do Exército
(Por despacho de 23 de Novembro de 1961.)
2 - contagem

de antiguidade

no posto

de 1° sargento

Por despacho de 17 de Novembro ~e 1961, o l° sargento da
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arma de infantaria João Ferreira de Faria, da 3a R.M.
foi intercalado no concurso para l° sargento da mesma
arma, aberto pela Nota-Circ. n= 1853, de 29 de Janeiro
de 1953, da exta. 3a Rep. da la D.G.M.E., com a classificação de 14,1 valores, obtida no concurso aberto pela
Nota-Circ. nO 10608, de 12 de Junho de 1957, da Referida Rp.p. Conta a a~ti~Jidadedesde 8 dp.Novembro de 1954.
Fica colocado imediatamente à esquerda do l° sargento
João Maria Maduro, do R.l. nO 7.

3 - Rectificações
Encontra-se a prestar serviço na 4a R.M. em comissão militar ao abrigo da alínea c) do art? 3° do Decreto
42937 e não ao abrigo da alínea b) conforme consta da
O.E. nO 16 - 3a Série de 10 de Junho de 1961, o 2° sargento do S.S. Manuel Agostinho da Costa Resende.
(Por despacho de 21 de Novembro de 1961)
Pertence ao B.Caç. 9, e não ao B.Caç. 8, o l° sargento
de infantaria Alfredo Soares da Gosta, que pela O.E. nO
30 - 3a Série de 30 de Outubro de 1961, foi nomeado para a frequência do l° ano do curso A da E.C.S.
(Por deepocba-sie

22 de Novembro

de 1961)

Chama-se Virgolàno Cunha e não Virgílio Cunha o l° sargento a que se refere a O.E. nO 31, 3a Série de 10 de
Novembro de 1961, pág. 913.
Pertencia à Rep. de S.P. e não à D.S.M., como foi publicado na O.E. nO 31, 3a Série de 10 de Novembro de 1961
o 2° sargento de infantaria Alvaro José Pratas.
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)
Embarcaram para a 3a R.M. em 28 de Junho e não em 27 de
Junho de 1961, conforme consta na O.E. nO 21 - 3a Série
de 30 de Julho de 1961, os seguintes sargentos de cavalaria José dos Santos Rosado Laço, do R. L. 2, Manuel
de Sousa da E.P.C. Paulo António Neves Mota, da C.l.C.
'A. 3, tendo como unidade mobilizadora o R.C. 7.
(por despacho de 13 de Novembro de 1961)
Embarcou
p'ara a 3a R,M. em 25 de Junho de 1961 e não em
27 de Junho de 1961, como consta na O.E. nO 21 - 3a Série de 30 de Julho de 1961, o 2° sargento de cavalaria
Annénio do Nascimento Góis da E.P.C. tendo como unidade
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mobilizadora
(por

o R.C. nO. 7.
despacho de 13 de Novembro de 19(1)

Serve corno reforço a guarnição nonnal na Província de
S. lbmé e Príncipe e não na r~iné, como foi publicado
em O.E. nO 24 3a Série de 30 de Agosto de 1961 o 1°,
sargen to Mário Lopes da Si 1va
'
Foram nomeados para servir no Ultramar nos tennos da alí
nea b) do artO 3° do Decreto 42937 e não nos tennos da
al1nea c) confonne vem publicado na O.E. nO 31 de 10
de Novembro de 1961. os 2°s sargentos Rui Fernandes de
Olive~ra e Joaquim Romualdo Ventura.
(Por despacho de 15 de Novembro de 1961)
Chama- se Ouilhermino Forte da Gosta e não Guilherme Forte
da Gosta o l° sargento do Bat. nO 2 da G.N.R .. que pela
O.E. nO 30 - 3a Série de 30 de Outubro de 1961, foi nomeado para a frequencia do l° ano do Curso A da E.C.S.
no ano lectivo de 1961/1962.
(por despacho de 16 de Novembro de 1961)
Nula e de nenhum efeito a colocação do furriel de cavalaria, Manuel Assis Bastos VieirA do R.C. n? 6 a que se
refere a O.E. nO 31 - 3a Série de 10 de Outubro de
1961.
(por despacho de 21 de Novembro de 1961)
Declara-se que foi graduado no posto de furriel e não no
de 20 sargento o auxiliar de tráfego dos C.T.T. Domingos Mendes Raposo, da Estação Postal nO 9, como por
lapso foi indicado na O.E. nO 31 - 3a Sér1e.

4 - Reto rmas
Que sej am considerados na situação de des ligados 00 ser
viço, prevista na parte final do artO 15° do Decreto
28404 de 31 de Dezembro de 1937, desde a data que a cada um se indica as sargentos a seguir mencionados DOr
terem sido julg~dos jncapazes de todo o serviço militar.

Regimento

de in!antarla

n~. 1 .

l0 sargento de infantana Máno da Gosta Manano Bi be i ro
desde 4 de Julho de 1961.
Reglmen O de Infantaria nO )5
10 sargento de inf n aria ranC1SCO Rodne-"ue. desde 10
de Outubro d 1961
(Po despacho de '> dp Novembro de 19(1)
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Que a partir de 1 de Dezembro próximo, transitam para a
situação de reforma, passando a ser pagos das suas pensões pela Caixa Geral de Aposentações, conforme vem
publicado no ~ário do Governo nO 274 - 2a Série - de
23 de Novembro do ano em curso, estando já deduzida
do desconto a que se refere o artO 13° do Decreto-Lei
36610 de 24 de Novembro de 1947, rectificado pelo artO
11° do Decreto-Lei nO 39843 de 7 de Outubro de 1954 ..
Direcção
da Arma de Artilharia
2° sargento do Q.A.E.-Américo Virgílio Pires
22.512$00
Regimento de infantaria
nO. 3
l°. sarg. Q.A.E.- Deodato António Guerreiro
21.660$00
Regimento de infantaria
nO. 4
2°. sargento - José I\lfino de Sousa
14.064$00
Regimento de infantaria
nO. 6
2°. sarg. Q.A.E.- Sebastião Leite Resende
15.192$00
Regimento de infantaria
nO. 11
l°. sarg. Q.A.E.- ~amantino Izidoro Leal
22.2841DO
Regimento de infantaria
nO. 13
l°. sarg. infa. - José António de Almeida
17.328SOO
Batalhão
Independente
de Infantaria
nO. 17
2°. sarg. Q.A.E.-José Martins Alves
22. 512SOO
Batalhão
de caçadores
nO. 6
Furriel de infa.- José Augusto Antunes
9.096$00
Regimento de artilharia
ligeira
nO. 1
20. sarg.mec. viat. rodas-Laurentino Correia Rosa17.724$OO
Regimento de artilharia
ligeira
n°. 4
2°. sarg. Q.A.E.-João Miguel Carvalho Subtil
18.564$00
Grupo de artilharia
contra aeronaves nO 3
l0. sarg. Arta.-Auricélio António Machado Matosl0.524$OO
Batalhão
de Telegrafistas
l0. sarg.mec.viat.rodas-Francisco de Matos
23.520$00
Escola Prática
de Engenharia
2°. sarg.enf.-Luís Rodri~es de Faria
20.820$00
Hospital
Militar
Regional
n°. 3
l°. sarg. Q.A.E.-Arnaldo da Fonseca
23.520$00
5 - Vencimentos
Declara-se que o sargento ajudante chefe de meco mato
elect. radioecl. e electrónico, Augusto António Martinho, que pela O.E. nO 27 - 3a Série de 30 de Setembro
de 1961, pág. 814, foi transferido para o I.T.M.P.E.,
passou a vencer pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei". (nO 1 do artO 142° do Capo 3° do Or-
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çamento do M.E.) desde 1 de Outubro de 1961.
(Por despacho de 22 de Novembro de 1961)
Declara-se que o furriel 20 meco radiomontador António
Tomé Martins de Almeida, do R.A.A.F. passou a vencer
pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei". (nO
1 do artO 3150 do capo 80 do Orçamento do M.E.) desde
1 de Novembro de 1961.
- .
(por despacho de 22 de Novembro de. 1961)
Declara-se que o furriel de engenharia rodoviário - Humberto Lopes Geraldes, do Colégio Militar, passa a vencer pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei"
(nO 1 do artO 1330 do capo 30 do Orçamento do M.E.)
desde 1 de Dezembro de 1961.
Declara-se que o 20 sargento 20 meco radar, Gastão do
Carmo Currito, do R.A.A.F., e o furriel 20 meco preditores e centrais de tiro Mário do Nascimento Alcantara Mateus, do R.A.A.F., passaram a vencer pela verba
"Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros" (nO 1
do artO 335 do Capo. ~~. lo Orçamento do M.E.), desde
1 de Novembro de 1961.
(po r despacho de 22 de Novembro de 1961)

VI I - DETERMINAÇÕES
1 - Promoção

ao posto de 1° cabo do serviço de material

As promoções ao posto de 10 cabo do Serviço de Material,
até determinação em contrário, continuam a ser feitas
pelas unidades, independentemente de autorização da
Repartição de Sargentos e Praças da Direcção do serviço de Pessoal, nos mesmoS moldes das do Serviço Geral.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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O Ministro

do Exército,

Máno José Pereira

Está

conforme,

O Ajudante-General,

..

l"

da Si Lua

BIBL.OTE.CA

DO EXERCITO

.

(

_o tO''f.

~
MINISTtRIO

.

DO EXtRCITO

ln de Dezembro
ao Exército
1-

nua~ro

de 196

o seguinte:
r.IUDANCAS DE SITUAÇAO

SAR3ENIOS
Ingresso

'3 '3

do Exército

Ordem

Publica-se

.)

m

(UATro PE~1ANENIE

nos Ouadros
da Arma de cavalaria

Passaram a ser considerados nesta situação desde 9 de Novembro de 1961, p r tere" .regressado do C. T.]. da Guine
onde se rva ram em reforço à guarnição normal os 2°s
sargentos de cavalaria António Alves Vieira do R.L. 2
e David do Nascimento \1artins do R.C, 6
(por despacho ae 28 de Novembro de 1961)
Quadro

de Amanuenses

do Exérci to

Passarrun a ser considerados nesta situação desde as data~
a seguir indicadas os sargentos abaixo mencionados
Rp.gimento de infantaria
n". 15
sargento músico - João Fernandes Granja
27/6/61
Grupo Divisionjrio
de Carros de Combate
sargento cava. - José Gonçalves Marques
19/9/61
3a. Região Militar
sargento cava. - ~anuel.Capelo .
19/9/61
Regimento de ln f ant ar l a nO. 4
sarg.infa. - José Virgílio da Saúde Frmlgolho 19/9/61
BatalhãO de Caçadores nO, 6
sarg. infa. - Mário de Jesus Oliveira
19/9/61
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Escola

Prática

de Infantaria

2°. sarg. infa. - Liberato Ro1im Lopes
Regimento

de arti

Iharia

19/9/61

pesada

3

2°. sarg. cava. - João Pinto da Rocha

aa.

Região

30/9/61

Mil itar

2°. sarg. ínfa. - Rígino Lagugas Valadas
Comando Territorial

Independente

1/11/61

do Estado

da India

2°. sarg. infa. - Roberto Inácio Pó
Ministério

do Exército-Repartição

2°. sarg, infa.

José Nunes Madei ra

Comando Territorial

1°. sarg. cava,

1/11/61
de Recrutamento

Independente

1/11/61
de Macau

Abel Alves da Costa Pina

Q.G. do Comando Territorial

1/11/61

Independente

da Madeira

2°. sarg. enga.

João Augusto Teixeira Baptista 1/11/61

1°. sarg. infa.

José Soares Barradas

4a. Região

ee I é g i O

rAilitar

1/11/61

M i I it a r

José Filipe Machado Correia

l°. sarg. cava.

Comando Territorial

Independente

1/11/61

de Macau

2°. sarg. infa. - Joaquim de Jesus Moninho

1/11/61

Q.G la. Região Militar
2°. sa r g. infa. - Joaquim Assis
Independente
do Estado
Comando Territorial

2°. sarg. infa.
2C•

sa rg.

cava.

Passagem
Quadro

1/11/61
da India

Camilo da Costa
Q G da aa,
João Jorge,

a situacão

1/11/61

Divisão

do G.D.C.C.

1/11/61

de supranumerários

da Arma de Infantaria

Passou a ser considerado nesta situação desde 22 de No
vembro de 1961 o l° sargento de infantaria, Amílcar
de Conceição Rodrigues, do R.I. nO 5, tendo como uni
dade mobilizadora a C.D.M.M.• por ter sido nomeado pa
ra servir por voluntariado em reforço a guarnição normal na Província de Moçambique.
(por

despacho

de 28 de Novembro

de 1961)

Passou a ser considerado nesta situação desde 21 Oe Ou
tubro de 1961 o 2° sargento de infantaria, Alfredo ~nis do R.I. nO 7, por Ler embarcado para a 3a R.M.
onde vai servir por imposição em reforço ~ guarnição
normal.
(Por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 4 de Outu-

3a. Série

ORDEM DO EXERCITO

N°. 34

975

********************************************************
b~o de 1961! o 2° sargento de infantaria Manuel Bernardi.node Fre i tas, d~ R. r. .no 14, _por ter embarcado para
a 3a R.M., onde vaI serVIr por Imposição em reforço à
guarm çao normal.
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 de
Outubro de 1961, os 2°s sargentos João António Madeiro
João Fffiídiolestre David, Silvestre de Almeida Alves
todos do R.l. nO 2. por terem embarcado para a 3a R.M:
onde vão servir por imposição em reforço à guarnição
norma]. (por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde 25 de Ju
lho de 1961, o furriel de infantaria António t~ídio
Gertrudes, do R.I. nO 6 por ter embarcado para o C.T.
I: da Guiné. onde vai ~ervir por imposição em reforço
a guarnição normal.
.
(Por despacho de 24 de Novembro de 1961)

Ouadro da Arma de Cavalaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 d
ovemLro de 1061. os lOs sargentos de cavalaria Antó
nio Rej a Martins, Antóniõ Germano Ganhão ambos do R.f.
nO 3, Joaquim ~aramago Segurado do R.C. nO 8, Frrul~l
co Vi.ei ra da Co5ta, da E.P.C .• Jorge Nuno Moura Leit
do R.L. nO 2. tendo todos como unidade mobillzadora o
J.C. nO 3, por terem sido nomeados para servir por iw
posição em reforço
guarnição normal na Pr'ovjne i a de
Angola. (por despacho de 28 de Novembro de 1961)
Passou a ser considerado nesta situação desde
de 1Q61 o 2° sargento de cavalaria, José da
bete do R.C. nO 7· por ter embarcado para
onde' vão servi r por imposa ão em reforço
normal.
ç

5 de Maio
Silva,r~
a 3a R.M.
guarn i ç50

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser cOllsiderado nesta situação desde 22 de No
vembro de 1961, o l° sargento de engenhari a, João de
Abreu Harata da E.P.E., tendo como unidade mobilizado
ra o 8.S.C.f., por ter sido nomeado para servir por
imposição em reforço a guarnição normal.
(por despacho de 28 de Novembro de 1961)
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Quadro

do Serviço

de Administração

r,1ilitar

Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 dA
Novembro de 1961, os lOs sargentos do S.A.M., Rodrigo
Correia de Barros Pereira, Francisco Perdigão Gaspar
ambos do I? G.C.A.M.
t.endo como unidade mobilizadora
o 2° G.C.A.~~., por terem sido nomeados para servir por
imposição em reforço à guarnição normal na ProvínCla
de Moçambique.
(por despacho de <JBde Nov, de 1961)
Quadro

do Serviço

de Materi

al .

Passarare a ser considerados nesta situação desde 22 de
Novembro de 1961, o 2° sargento 2° meco viat. roda,
Angelino Joaquim Vargas, da C.D.M.M., tendo como unidade mobilizadora o G.C. T.A., e o 2° sargento 2° meco
viat. lagartas e especiais, Manuel Tavares do R.C. n07
tendo como unidade mobilizadora a C.D.M.M., por terem
sido nomeados para servir por imposição em reforço à
guarnição no rma l, na 3a. Região Militar.
(por despacho de 28 de Novembro de 1961)
Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 de
Novembro ue 1961,. o 2° sargento 2° meco armas ligeiras
António Diogo Gouveia, da C.D.M.M., 2°s sargentos 2°s
meco viat. rodas, Luís Augusto Esparteiro, José de Sousa Dias, José Manuel da Silva Magalhães, todos da C.D.
M.M., José Infante Paulo, do R.A,P. nO 1, furriéis serralheiros Felnando Marques Gaspar, do R.A.P. nO 3, Zacarias da Conceição Puga Sacramento, do R.A.P. nO 1,
Manuel Domingos ln s Gonçalves do C.LO.E.
tendo t.odos
como unidade mobilizadora a C.D.M.M., por terem s ido
nomeados para servir por imposição em reforço à guarnição normal na Província de Moçambique.
(Por

Ouadro

despacho

do Serviço

de 28 de Novembro

Geral

de 1961)

- Ferradores

Passou a ser considerado nesta situação desde 22 de Nüvembro de 1961, o 2° sargento ferrador Joaquim Geralde
do I.A.E.M., tendo como unidade mobilizadora o l° G.C.
Saúde, por ter sido nomeado para servir por imposição
em reforço à guarnição normal na Província de Angola.
(por despacho de 28 de Novembro de 1961.)
Passaram

a ser considerados

nesta situação desde 22 de
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Novembro de 1961, o 2° sargento ferrador, Francisco de
Oliveira Esperto, do Q.G. da 2a R.M., e o furriel Joa
quim Manuel Brígida Flor, do R.I. nO 11, tendo ambos
como unidade mobili zadora o 1° (,.C. S., por terem si do
naneados para servir por "imposição em reforço 'à guarni
ção normal na Província de Moçambique.
(Por despacho

de ?8 de Novembro

de 1961'

Quadro do Serviço Geral - Co rnetei ros
Passou a ser considerado nesta situação desde 22 de Novembro de 1961. o furriel corneteiro, António Manuel
Caeiro Fandango, do R.I. nO 15, tendo como unidade mo
bilizadora o R.I. nO 2, por ter sido nomeado para ser
vir por imposição em reforço 'à guarnição normal na
Província de Angola.
(por despacho de 28 d Novembro de 1961)

Quadro de Amanuenses

do Exércl to

Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 de
Novembro de 1961, 03 lOs sargentos do Q.A.E., Afonso
Murta, da Academia Militar, Joaquim Antunes dos Santos
Marques, do R. L nO 1. tendo ambos como unidade mobili
zadora o 1° G.C.S., Joaquim Augusto da Silva Rodrigues
do H.M.R. nO 2, tendo como unidade mobilizadora a C.D.
M.M., por terem sido nomeados para servir por imposição
em reforço 'à guarnição normal na Província de Moçambique.
(Por despacho de 28 de Novembro de 1961)

.

..

II - PROMOCOES
SARlFNIOO fi ÇUAUo Pm1ANfN1E

A rm aseS

e rv iços
Ministério

Direcções

do Exército

e Chefias dos Serviços

Na Dependência

do Vice-Chefe

Chefia do Serviço de Reconhecimento
Furriel de engenharia-transmissões,

e outros órgãos
do Estado Maior
das Transmissões
o 1° cabo José Joa-
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quim Carvalho Pomar, da
desde 14 de Setembro de
direito aos vencimentos
ba "Pessoal de nomeação
(por

despacho

E.P.l., contanoo a antiguidade
1961, Jata a partir da qual tem
do novo posto. Vence pela vervitalícia além dos quadros".
de 24 de Novembro de 1961)

Furriel de engenhar ia-t.ransmi.s
sães , o l° cabo Mário lP'ereira da E. P. 1., contando a antiguidade desde 19 de
Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Fscolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades

centros

Infantaria
Regimento

de infantaria

n9•

15

2° sargento músico executante no instrumento "Clarinete
Si.b", o furriel Manuel Rodrigues Ferreira, contando a
antiguidade desde 31 de Outubro de 1961, data a partir
da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por

despacho

Regimento

de 27 de Novembro

de infantaria

de 1961)

nO. 16

"

I? sargento do Q.A.E., o 2° sargento Manuel António Pe
drosa, contando a antiguidade desde 27 de Junho de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontra-se em reforço â guarnição normal,
no C.T.l. do Estado da lndia.
(por despacho de 29 de Novembro de 1961)
Batalhão

de c~adores

n".

1

l° sargento do Q.A.E .• o 2° sargento Rafael da Conceição
Marques, contando a antiguidade desde 1 de Julho de
1Q61, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 29 de Novembro de 1961)
Arti Iharia
Escol a Prática

de Arti Iharia

aa,

Série
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Furriel de artilharia, o l° cabo Artur dos Anjos Afonso,
contando a antiguidade desde 4 de Outubro de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia
além dos quadros".
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)

de arti Iharia l ige i ra nO. 4

Regimento

Furriel de artilharia, o l° cabo António da Cunha Simões
do R.A.L. nO 2, contando a antiguidade desde 10 de Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por

despacho

Regimento

de 24 de Novembro

de artilh8Jla

de 1961)

pesada nO.

Furriel de artilharia, o l° cabo Joaquim Abrantes, con
tando a antiguidade desde 19 de Outubro de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. Destina-se ao C. I.S.M. Vence pela verba "Pe
soa1 de nomeação vital ícia além dos quadros".
(por

despacho

Regimento

de 24 de Novembro

de artilharia

de 1961)

pesada n", 3

2° sargento de artilharia, o furriel José Fernandes, con
tando a antiguidade desde 31 de Julho de 1961, data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo pos
to. Presta serviço no C. LC.A. n> 2.
(Por despacho de 27 de Novembro de 1961)

Regimento

de artilharia

antiaérea

fixa

t

Furriel 2° meco radar, o l° cabo Fernando da Silva Santos
contando a antiguidad
desde 1 de Novembro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Vence pela'verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei". (nO 1 do artO 315° do Capo 8° do Orça
menta do M.E. )
(Por despacho

Bataria

de

22 de Novembro de 1961)

de Artilharia

de Guarnição

nO. 2

Furriel 2° meco preditores e centrais de tiro, o l° cabo
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António Pereira Marques, do
dade desde 1 de Novembro de
tem direito aos vencimentos
(Por despacho de 22

R.A.C., contando a antigui
1961, data a partir da qual
do novo posto.
de Novembro

de 196t)

Furriel de art:ilhana, o la cabo José Ferreira Fernandes
contando a antiguidade desde 19 de Outubro de 1961, data a partir da qu~ tdm direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de homeação vi ta1ícia além dos quadros".
(Por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Cavalaria
RegimentD

de casal ar ia nO. 8

Sargento ajudan~e chefe de meco material eléctrico, ra·
dioeléctrico e electrónico, o 10 sargento Carlos da
Costa Araújo, contando a antiguidade desde 8 de Julho
de 1961, data a partir da qual tem direi to aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 22 de Novembro de 1961)
Sargento-ajudante chefe de meco de material elect., radioe1éctrico e electrónico, o la sargento Francisco
Morais Assis, contando a antiguidade desde 6 de Agos~o
de 1961, data a partir da qual tem direito aos venc~mentos do novo posto.
(po r despacho de 22 de Novembro de 1961)
Engenhari

a
Escola

Prática

de Engenharia

Sargento-ajudante chefe de meco mato elect., radioeléctrico, e electrónico, o la sargento Artur Barroca da Cunha
contando a antiguidade desde 1 de Outubro de 1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(por despacho de 22 de Novembro de 1961)
Furriéis de engenharia sapadores, os las cabos António da
Silva Teixeira, e António Leitão da Silva, contando a
antiguidade desde 11 de Novembro de 1961, data a partir
da qual têm direito aos vencimentos do novo posto. Vencem pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos
quadros" (Por despacho de 24 de Novembro de 1961)

3a. Série
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Regimento

de engenharia

n".

1

Furriel de engenharia-sapador, o l° cabo José Luís Marianito da Silva, contando a antiguidade desde 11 de Novembro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por

despacho

de ?4 de Novembro

Batalhão

de Telegrafistas

de 1961)

Furriel de engenharia-transmissnes, o l° cabo Victor Manue 1 Lopes de Almeida Barata da Cruz contando a anti
guidade desde 19 de Outubro de 1961 data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence
pela verba "Pessoal de nomeação vi talícia além dos qua
dros",
(Por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Orgãos

de execução

Estabelecimentos
Fstabel
centro

e outros

elementos

ilitares

ecimentos

de Instrução

dos serviços

de Instrução
de Artilharia

Antiaérea

e de costa

Furriel de artilharia, o l° cabo Carlos Martins, do R.A.
P. nO 3 contando a antiguidade desde 19 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomea
ção vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 24 de Novembro de 1961)

sun ranumerários
Artilharia
Regimento

de artilnaria

antiaérea

fixa

Furriel de ar t i lharia o I? cabo Artur Domingos Costa
contando a antiguidade desde 10 de Outubro de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 24 de Novembro de 19fi1)
Engenhari

a

982
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Regimento

de engenharia

n".

1

2° sargento de engenharia-sapador, o furriel Severino Matos Boaventura, contando a antiguidade desde 31 de Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 27 de Novembro de 1961)
Regimento

de engenharia

n".

2

2° sargento de engenharia-transmissões, o furriel Fernando de Oliveira, contando a antiguidade desde 25 de Agosto de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 25 de Novembro de 1961)
Serviço
1°.

de Saúde
Grupo

de Companhias

de Saúde

2° sargento do S.S., o furriel Francisco Palma Marques,
contando a antiguidade desde 31 de Outubro de 1961,
data a'partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. Encontra-se no Estado da India, na situa
ção de reforço à guarnição normal.
(por despacho de 27 de Novembro de 1961)
Estabelecimentos

de Instrução
Academia

Militar

Furriel de engenharia-transmissões, o 1° cabo António Ramos, do R.T., contando a antiguidade desde 19 de Outu
bro de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Furriel de engenharia-sapador, o 1° cabo António Cerqueira do R.E. nO 2. contando a antiguidade desde 11 de Novembro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)
No Ultramar

aa.

Regi ão Mi I i tar

Furriel de engenharia-transmissões,

o 1° cabo Jaime Do-

3a. Séri e
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mingos Florindo, contando a antiguidade desde 14 de Setembro de 1961 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto
(por

despacho

de

24 de Novembro de 1961)

Furriel graduado 2° artífiée serralheiro, o l° cabo Car
los Manuel Marques Filipe desde 2 de Julho de 1961
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 28 de Novembro de 1961)
Comando Terri torial
Independente
do Estado da India
20 sargento de artilharia, o furriel José Augusto Tomás
contando a antiguidade desde 31 de Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto. (Por despacho de 27 d~ Novembro de 1961)
Furriel de engenharia-transmissões, o l° cabo Laurentino
de Jesus
antos, contando a antiguidade desde 19 de
Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do nove. posto.
(Por despacho de 'lá de Novembro de 1961)
III

- COLOCAÇ~ES E TRANSFEPENCIAS

SAR:iEN'ID3 00 QJAOro PEWANENfE
Armas e Serviços
Ministério
Quartpis
Quartel

do Exérci

to

Generais
General

da la.

Região

Militar

20 sargento de infantaria ~tónio (has Soar~s,_da Chefia
dos Serviços de Beconhec1mento das Transm1ssoes.
Quartel

General

do comando Territorial
Açores

Independente

dos

l0 sargento do Q.A.E., Américo Rodrigues Cruz, do B.I.I.
ns , 18. (por despacho de 28 de Novembro de 1961)
Escol as Práticas
das Armas e ~erviços,
de instrução
e unidades

centros
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Artilharia
Regimento

de artilharia

ligeira

nO. 4

2° sargento clarim, António Campos Jacinto, do R.A.P. n02
por pedir. (Por despacho de 28 de Novembro de 1961)
Regimento

de arti

Iharia

pesada

n".

2

2° sargento "clarim" Serafim da Costa Cardoso, do R.A.L.
nO, 4, por pedir.
(Por despacho

de 28 de Novembro

de 1961)

Cavalaria
Escola

Prática

de Cavalaria

2° sargento de cavalaria António Alves Vieira, do R.L. 2.
(Por despacho

de 28 de Novembro

Regimento

de lancei

de 1961)

ros nO 2

Furriel de cavalaria, Maximiano Augusto Rodrigues tendo
como unidade mobilizadora o R.C. nO 6, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Novembro de 1961,
data em que embarcou do Comando Territorial Independente da Guiné, de regresso a Metrópole.
(por despacho de 27 de Novembro de 1961)
Orgãos

de execução

fstabel
Oistritos
Di stri

dos serviços

ecimentos

e outros

elementos

~ i I i tares

de Recrutamento

e MObilização

to de Recrutamento

e Mobil i zaç ão nO 11

2° sargento do Q.A.E. José Vicente da Silva, da 3a R.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de No
vembro de 1961 data em que embarcou de regresso a Me
trópole. Passa a vencer pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos quadros'.
(Por despacho

Estabelecimentos
centro

de Instrução

de '28 de Novembro

de 1961)

de Instrução
de Operações

Fspeciais

aa,

Série
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2° sargento do .S. António da Silva Patrício, do Coman
do da 3a R.M .. devendo ser considerado nesta situação
desde 13 de 'ovembro de 1961. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(por despacho de 3J de Outubro de 1961)

r i verso

s
Depósito

Geral

de Adidos

2° sargento do Q.A.E., António da Cruz Santos da 3a R.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de No
vembro de 1961, data em que embarcou de regresso a Me
trópole. Passa a vencer pela verba 'Pessoal de nomeação
vi talícia além dos quadros".
(por despacho de 28 de Novembro de 1961)
sup ranumerár
ln fantari

ias

a
Regimento

de infantaria

nO. 2

2°s sargentos de infantaria, João Emídio Mestre David do
R.I. 3 João António Madeira do C.I.O.E. Silvestre de
Almeida Alves, do C.I.O.E., por terem embarcado para a
3a R.M. onde vão servir por imposição em reforço à guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação
desde 22 de Outubro de 1961.
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)
Regimento

de infantaria

n".

fi

Furriel de infantaria, Hoínio'Emídio Gertrudes do R.I. 6
por ter embarcado para o C!T.I. da Guiné, onde vai ser
vir por imposição em reforço à guarnição normal, deven
do ser consideudo
nuta situação desde 25 de Julho
de 1961.
(por despacho .de 24 de Novembro de 1961)
Cavai aria
20 sargento de cavalaria. José da ilva Cadete do D.G.A.
por ter embarcado para a 3a R.M. onde vai servir por
imposição em reforço ~ guarnição normal, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Maio de 1961.
No Ui tramar
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l° sargento músico de la classe executante no instrumento
"Pequ int.a"; António Fernandes Lagoa, do B. 1.1. n? 18,
furriel músico de 2a classe executante no instrumento
"cl arinete s ib", Manuel António Costa Falé, do R. r. 16
devendo ser considerados nesta sItuação desde 22 de Novembro de 1961, data em que embarcaram com destino
à 4a R.M.. (po r despacho de zj de Novembro de 1961)
2° sargento de infantaria Américo Mendes Lopes, da 5a
RepArtição do E.M.F.. 2C'.s<lr't.ch 9.A.e.f\lbfl\.C0João
Par. t I"a
Rtp.6e.a\devendo ser cons rde rados nesta
sItuação desde 22 de Novembro de 1961, por terem sido
nomeados para servIr por voluntariado em reforço à guarnição normal na 4a R.M.
(por despacho de 28 de Novembro de 1961)

a

.a..

2°s sargentos de infantaria. Júlio Alves Gomes do B.I. 8
José Manuel Ferreira dos Santos do R.I. nO 10, António
José Pereira do B.Caç. 10, por terem embarcado para a
citada Pvovíncia onde vão servir por imposição em re
forço à guarnição normal, devendo ser considerados nesta situação desde 19 de Setembro de 1961.
(Por despacho de 24 de Novembro de 196t)
Furriel do S.S., José Chorão, do H.M.R. nO 4, por ter
embarcado para a citada Província onde vai servir por
voluntariado em reforço à guarnição normal, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Setembro de
1961.
(po r despacho de 24 de Novembro de 1961)
2° sargento 2° meco viat. rodas António Teixeira de Oliveira, do G.A.C.A. nO 2, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro de 1961, por ter sido
nomeado para servir por voluntariado em reforço à guarnição normal na 4a R.M ..
(Por despacho de 28 de Novembro de 1961)
Comando Territorial

Independente

da Guiné

l° sargento músico de la classe executante no instrumento
"Bombardino"; Joaquim Cristóvão da Silva Xavier. da E.
P.I., devendo ser considerado nesta situação desde 25
de Novembro de 1961, data em que embarcou com destino
à citada Província.
(Por despacho de 28 de Novembro de 1961)

3a.
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Comando Territorial
Independente
de S. Tomé e Príncipe
2° sargento de infantaria António Vilela Gonçalves do
Q.G. da 2a R.M., devendo ser consIderado nesta situação
desde 22 de Novembro de 1961, por ter sido nomeado pa
ra servir por voluntariado em reforço à guarnIção hor
mal na citada Província.
(Por despacho

de '28 de Novembro

IV - CONCURSOS.

de 1961)

CURSOS E ESTAGIOS

A) - Cu rsos
1 - Averbamento

de cursos

.

e especial

.

idades

Frequentaram com aproveitamento e com as classIficações
que lhes vão indicadas o curso de analistas de tráfego
que funcionou na CHERET de 23 de Outubro de 1961 a 18
de Novembro de 1961 os seguintes sargentos
G.A.C.A. 2-2°Sarg.Arta.-Rui AntónIO da Silva
Suficiente
R.A.L. 1
""
"- Fausto Costa França
"
A e~tes sargentos deve ser averbado aquele curso.
Frequent 0-' com aproveitamento e com as classificações
que lhe vai indicada, o curso de operador de máquinas
contabilidade nO 51 1-14, na I.B.M. Portuguesa, de 9 de
Outubro de 1961, a 3 de Novembro de 1961, o sargento-ajudante José Joaquim - CHERET - Suficiente. A este
sargento deve ser averbado aquele curso.
2 - AI terações

na f r enuêncl a

Concedido adiamento da matrícula no l° ano do Curso A da
E.C.S .• no ano lectivo de 1961/1962, nos termos da alínea a) do artO 7° do Decreto nO 40423 de 6 de Dezembro
de 1955, ao l° sargento Crisanto António Manuel Vintém
da 2a Companhia do Bat. nO 1 da G.N.R.
(por despacho de 29 de Novembro de 1961)
B) - Estágios
1 - Averbamento
Frequentaram com aproveitamento o estágio de Guerra Sub-

ORnEM DO EXERCITO N°. 34
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versiva que funcionou no C.I.O.E.,
de 23 de Outubro a
10 de Novembro de 1961, os seguintes sargentos milicianos:
2°.sarg.milO.-Antero
AmadeuFilipe do R.I. 1
-Manuel António da Silva do R. I. 1
Fur.Milo. - Luís Filipe Arcos Gomes dos Reis do R.I. 2
Luís Gonçalves Nunes Pelicano do P.I. 10
-""
Quirino José {)Jarte Soares do B.C. 9
Aníbal GomesReis Oliveira do R.I. 11
""
Jaime Peres da Costa Reis do R. I. 11
"
"
- João Nunes Redondo do R. I. 10
""
Ilídio da Piedade Silva do R.I. 10
""
Fausto Pires dos Santos Catre ido R.I. 10
""
Acácio Dias Tar rafa do R. I. 10
""
José Alves Pacheco do R.I. 3
ii"
Art ur Simões da CDs ta do R.I. 7
11"
Carlos Duarte Monteiro do R. I. 4
""
João Manuel Pinho Marques do R.I. 5
""
António João Miguel Carvalho do R. I. 5
""
Albano Silveira do R.I. 5
""
Armindo M. Barros e Sousa do R. r. 6
""
João Matias Ferreira Machado do R. I. 6
""
Alfredo Miranda Vitorino Mendes do B.I. 8
""
Luís Filipe Fonte Santa Fialho do R.I. 11
""
Alberto Vila Real Gonçalves do R.I. 13
"
"
- Daniel Diar-te Araújo Pereira do R. r. 13
"
..
- António Eduardo Jacinto do R. I. 13
""
Fernando AIves Macedo do R.I. 13
"
"
- José Marques Antunes do R. I. 14
"
"
- Gonçalo Filipe Pereira Sampaio do R. I. 14
""
Arnaldo AIves Ramos do R.I. 16
"
"
- Joaquim António Machado Lopes Ramalho do R. I. 16
"
"
- Manuel da Costa Gaspar do R.I. 1
Manuel Nunes Tavares do R. I. 1
""
José Joaquim da Silva Almeida do R. I. 13
""
Arménio José Ramiro Sobral do R. I. 13
Ilídio Barriga Pinto do B.C. 1
"
"
- Jpsé António Correia do B.C. 5
"
"
- Manuel Orlando Orcino de Matos do B.C. 6
""
João Granchinho Louro Polido do B.C. 6
"
"
- Augusto Dias de Matos Cardoso do R.C. 6
"
"
- Francisco José Brito Rodrigues do B.C. 6
"
"
- Inoc@ncio Simão Dias Antunes do B.C. 6
"
"
- José Joaquim Colaço do B.C. 8
It

It

"

It

"

_

11

"

_

ti

"

_

II

"

_
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Fur.Mi l 0. - Joaquim Pondão Bagulho do R.C. 8
José Canhão Grenho do R.C. 8
" "
Candido Joaquim Souto Maior e Meneses do R.C. 9
" "
"
Aníbal Carvalho Cristino do B.C. 9
"
- António da Silva Ferreira do R.C. 9
" "
- António Couto Lopes Novoa do B.A.A.F.
" "
Fernando dos Santos Bonifácio do R.A.A.F.
" "
- Diamantino Correia Marques Rito do B.A.A.F.
" "
Alcides Assis Moura da Rocha Tavares do P.A.P. 2
" "
José Pinto Ferreira de Lemos do R.A.P. 3
" "
- Joaquim António Baptista Moedas do R.A.P. 3
"
"
Manuel Francisco (has Coimbra do P.A.L. 4
" "
António Manuel Catroga Inês do l° G.C.A.M.
" "
Joaquim de Rrito Mestre da E.P.E.
" "
A estes sarge~tos deverá ser averbado o referido estágio.
Frequentaram com aproveitamento e com as classificações
que lhes vão indicadas o estágio de material Panhard
que funcionou na E.P.C, de 4 de Setembro a 30 de Setem
bro de 1961 os seguintes sargentos.
2°.sarg.Cava. - José Inácio Infante
"
"
"
Armando Santos Caramelo Gonçalves
"
"
"
Francisco da Silva Bráz
"
"
"
António Marques Dias
"
"
"
Manuel Henriques
Furriel "
Manuel da Conceição Simões
"
"Armindo
André Inácio
"
"Ilídio
Ferreira de Faria

E.P.C. EOVI
SUF.
R.C.3 REG.
E.P.C. "
II

tt

"

"
"

"

"

R.A.P.2 "

A estes sargentos deve ser averbado este estágio.
Frequentaram com aproveitamento o estágio de guerra Subversiya. que funcionou no C.I.O.E. de 11 de Setembro
a 21 de Outubro de 1961 os seguintes sargentos milicianos:
Fur.Mi I".

"

I,

"

"
"
"
"
"

"
"
"
"

..Avelino dos Santos Monteiro do R. r. 5
Victorino de Matos
do R. r. 2
Alfredo C~ndido da Piedade do R. r. 12
Joaquim António Charneca
do R. r. 16
Acácio Marques Baptista Monteiro do R.I. 7
José Luís Baptista
do R. r. 13
Alvaro Nunes Pmaia
da E.P. F.

A estes sargentps deve ser averbado este estágio.
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DECLARAÇÕES

1 - Aver b amen to d e e sp e c i a I i da d e
Declara-se queJp l° cabo - ferrador, António Cláudio, da
E.P.A., deve ser averbado a especialidade de "Tratador
de Cães' (Aptidão de Cinotécnia).
(por despacho de 24 de Novembro de 1961)
2 - Rect i fi cações
Declara-se que o 2° sargento graduado de cavalaria, Antó
nio Candeias Gondinho, e o 2~ sargento graduado do S.S.
Adolfo Cardoso Alves Teixe1ra, pertencem ao C.T.l. do
Estado da lndia, e não ~ 3a R.M., como consta da O.E.
nO 24 - 3a Série de 30 de Agosto de 1961.
(Por despacho

de

XJ de Novembro de 1961)

Declara-se que o l° sargento Orlando Alberto Almeida tem
o nO 7 e o l° sargento José Ferreira Dias, o nO 8 da
lista geral de classificação dos candidatos aprovados
no concursó ordinário para o posto de l° sargento da
arma de engenharia, aberto pela O.E. nO 2, 3a Série de
20 de Janeiro de 1960. O l° sargento Almeida, beneficia
da condição T« do parágrafo 3° do artO. 244° do R.P. P. 1.
E., alterado pela portaria nO 7393 de 1 de Agosto de
1932. A referida lista foi publicada a pág. 558 da O.F.
nO 19 - 3a Série de 10 de Julho de 1961.
(por despacho de 29 de Novembro de 1961)
Declara-se que o 2° sargento de infantaria José Lopes de
Azevedo da 4a R.M., pertencia ao R.l. nO 6 e não ao D.
G.A., como consta na O.E. nO 32 de 20 de Novembro de
1961, pág. 946. (por despacho de 24 de Nov . de 1961)
3 - Refo rmas
Que sejam considerados na situação de desligados do ser
viço prevista na parte final do artO 15° do Decreto
Lei nO 28404, de 31 de Dezembro de 1937, desde a data
que a cada um se indica os sargentos a seguir menciona
dos por o 1° ter sid. julg~
incapaz de todo o serviço
e o outro por ter atingido o limite de idade.
Batalhão
de caçadores
nO 5
2° sargento do Q.A.E., Teófilo Salgado Simões, desde 5 de
Outubro de 1961.
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centro
de Instrução
de Sargentos
I!'ilicianos
de Infantaria
20 sargento do Q.A.E. Joaquim Carlos de Abreu Pimenta,
desde 21 de Novembro de 1961.
(por despacho de 29 de Novembro de 1961)
4 - Vencimentos
Declara se que o 20 sargento artífice serralheiro, António Marques do R.I nO 2. passa a vencer desde 1 de De
zembro de 1961 pela verba "Pessoal dos quadros aprovados por Lei". (ri= 1 do ar tv 3150 do Capo 80 do Orçamento do M.E. ).
Declara se que passa a vencer pela verba do Capo 90 do
artO 3490 do Orçamento do M.E., desde 1 de Novembro de
1961, o Sargento Ajudante Chefe de Mec. de armamento
Fernando Rodrigues da C.D.M.M
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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MINISTÉRIO

DO EXÉRCITO
"

do Exército

Ordem

20 de Dezembro
publica-se

ao Exército

de 1961

o seguinte:

I - JUSTiÇA E DlstlPLINA
condecorações
1 - Sargentos
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exem
pIar, em conformidade com as disposições do Regulamento
aprovado'pelo Decreto nO. 35.667, de 28 de Maio de 1946
os seguintes sargentos:
Primeiros-sargentos
do Q.A.E., do Exército, João dos
Santos e José Ferreira Louceiro, ambos do R.l. nO. 5,
Segundo-sargento do Q.A.E. Procópio José da Silva da
Academia Militar.
(por

despacho

de 11 de Dezembro

de 1961)

II - MUDANÇAS DE SITUAÇAO
SAIGNIOS fi QjAIm

Ingresso
Quadro

PEIMANENIE

nos üuadro s
do Serviço

de Administração

Militar

passou a ser considerado nesta situação desde
vembro de 1961, por ter regressado do C.T.l.
onde serviu em reforço á guarnição normal,
do S.A.M. Alberto Salgueiro Carreira, do 2°.
(por despacho

de

27 de Noda lndia,
o furriel
G.C.A.M ..

JJ de Novembro de 1961)

3(1, Série
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Passagp,m

a situação

de Supranumerários

Ouad r o d a A rm a d e ln f an t a r i a

a

Passnr am
ser cons idcr ados nes ta situação desde 28 de
Junho de 1961, por terem embarcado para o Ultramar onde vão servir nos termos da alínea c) do artO, 3°. do
Dec. 42.937 de 22 de Abril de 1960. em reforço a guarnição normal da 3a. Região Mi li t ar , os furriéis José
do Vale da Silva, Alvaro Bodrigues, Fernando da Silva
Abrantes e AntÓIlio José Fj.gueira, todos do R. L n? , 4.
(por despacho

de 7 de Dezembro

de 1961)

Passou a ser considerado nes ta situação desde 25 de Julho
de 1961 por ter embarcado para o Ultramar, onde val
servr r nos termos da alínea c) do ar tO. 3°. do Decre to
4.2.937 de 22 de Abril de 1960, em reforço à guarnição
no rma I do C.T. r. da Guiné, o furriel de infantaria
Francisco G::mçalves Ventura do B.I. n? , 6.
(pbr despacho de 7 de Dezembro de 1961)
Quadro

da Arma de Arti

lhar l a

Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 de
Novembro de 1961. por terem sido nomeados para servir
como reforço a guarnição normal em Moçambique nos ter
mos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto 42.937 de 22
de Abril de 1960 os seguintes lOs. sargentos de artilharia: Ade Iino da Cruz Mar iano da Academia Mili t ar ,
Jorge Henriques Po rges Lapão do R.A.L. n? , 4, .Joaquim
Martins de Freitas, do R.A.P. nO. 2, .José Augusto Pires
do G.A.r.A. nO. 2 e Virgílio Coutinho Neto da E.M.Ele ..
'rem como unidade mobilizadora o R.A.P. nO. 2.
(por despacho

de 7 de Tiezembro de 19f11)

Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 de
Novembro de lQ61. por terem embarcado para o Ultramar
onde vão servir nos termos da alínea c) do artO. 3°.
do Oecreto 42.937 em reforço a guarnição no rruaI da 4a.
R.M .. os 2°s sargentos de artilharia, ~~anuel Ferreira
e Manuel Moreira da Cunha e Sousa e os furriéis de ar·
tilharia Alvarinho de Jesus Rosinhas, Manuel peiras
Bolrão, José António dOb Santos, Eduardo Pimenta r~n
çalves Pina Manuel Al.Le r-toMartins Fialho, António
Luís Luciano Cebola Aparici o Lopes João Afonso, />]1
tónio Paulo Figueira Carlos Domingos da Raquel, José'
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~.1iguel da Fonseca. José Augusto ~/onteiro
Adelino Azoia
Wonteiro e António Ribeiro da Silva,
todos do R.A.P. 2.
(Por despacho de 7 de Dezembro de 1961)
Passou a ser considerado
~esta situação
desde 25 de No
vembro de 1961, por ter embarcada, para o UI tramar onde
vai servir nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Dec.
42.937
em reforço
a guarnição normal do C.T.I.
da India, o furriel
de artilharia,
Manue l Guerra Catalão
do
G.C.T.A.

Quadro da Arma de cavai aria
Passaram a ser considerados
nesta situação
oesde 24 de
T"ovembro de 1961, por terem embarcado para o III tramar
onde vão servir
nos termos da alínea
c) do artO. 3°.
do Dec. 42.937 de 22 de Abrit de 1Q60 em reforço
à
guarnição normal da 3a. R.M. os 2°s. sargentos
de ca
valaria
José Gonçalves Godinho, António Pedro Guerreiro e José Duarte Esteves
e os fur ri.Ai s de c aval ar i a
Mário Henriques Martins
\1 anue 1 António dos Hamos Fe r
nandes
José .Ioaqr im Clemente Ol ive i ra "rumeI António
Pemédios Godinho. l1elv1dio Raimundo Sobri.nho Cachão
Joaquim Alltónio Coelho da Mata António Angélico David
Varela
João Cr i s yst.omo Cabeço, Armando Joaquim ~~ar
tins Monteiro e Luís da Conceição Pelezat
todos do Re
gimento de cavalaria
n>. 3.

nuaéro da Arma de Engenh~ria
Passaram a ser considerados
nesta si tuação desde 22 de
Novembro de 1961, por terem embarcado para o Ultramar
onde vão servi r nos termos da alínea
c) do ar-t.> , 3°.
do Dec. 42.937.
em reforço
'3. guarm.ç ão normal
da 4a.
R.M. os furriéis
de engenharia
sapadores
Joaquim da
Costa e Silva
Manuel Conçalves Capela e iV'ário Hosa He
belo
todos do R.F. nO. 1.
(Por despacho de 9 de Dezembro de 1961)

Quadro do Serviço de Saúde
Passou a ser considerado
nesta situação
desde 18 de Julho
de 1961 por ter embarcado para o UI tramar onde vai
servi r nos termos da al ínea c) do ar tv. 3° do Decreto
42.937, em reforço
fl guarmção
normal da 3a. R.M. o
'20. sargento do S. S. José Sanches Castilho do P. r. mO.

4.

,.
\
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Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 de
Novembro de 1961, por terem embarcado para o Ultramar onde vão servir nos termos da alínea c) do artO 3°
do Dec. 42.937, em reforço à guarnição normal da 4a.
R.M., os 2°s. sargentos do S.S., José Marça1 da Silva
Seiço, Fernando Henrique de Carvalho Manhi~, José de
Magalhães, Carmindo dos Santos Almeida, Francisco da
Cunha, Joaquim Roque Franco, Valdemar da Silva Guerra
e João Marques da Silva e os furriéis do S.S., Fernando Reis Carvalho e Salvador Rodrigues, todos do l°.
G.C.S..
(por despacho de 7 de Dezembro de 1961)
üuadro

do Serviço

de Administração

Militar

Passaram a ser considerados nesta situação desde 22 de
Novembro de 1961, por terem embarcado para o Ultramar
onde vão servir nos termos da alínea c) do artO. 3°.
do Dec. 42.937, em reforço à guarnição normal da 4a.
R.M., os furriéis do S.A.M., José António Morais, Manuel da Silva Ferreira, Albano Teixeira, Luís Lopes
Marreiro, Armindo António L. Gonçalves, Dâmaso Calado
Baptista, Franciscp Nobre e José Salvado Rob~loSantos,
todos do 2°. G.C.A.M..
(por despacho de :J) de Novembro de 1961)
Ouadro

do Serviço

Geral

Passou a ser considerado nesta situação desde 17 de JuLho de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço à guarnição normal na Província de Timor, nos
Eermos da alínea c) do artO. 3°. do Dec. 42.937 de 22
de Abril de 1960, o 2°. sargento ferrador, José Augusto, da E.p.r ..• em como unidade mobilizadora o l°. G.
C.S..
(por despacho de 6 de Dezembro de 1961)
III

- PROMOÇÕES

SAffiENlOS ID çuAIID PEHMNEN1E
Armas e Serviços
Escolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades

ln f an t a r i a

centros

~
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Batalhão

de caçadores

nO. 6

l°. sargento de cavalaria o 2°. sargento João Martins,
do D.R.M. nO. 9, contando a antiguidade desde 10 de
Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 5 de Dezembro de 1961)
Batalhão

de caçadores

nO. 8

l°. sargento de cavalaria, o 2°. sargento Joaquim Augusto Teixeira, do R.C. nO. 3, contando a antiguidade desde 4 de Novembro de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vitalíciélalém dos quadros".
(por despacho de 7 de Dezembro de 1961)
Artilharia
p egim en to d e a r t i I h a r I a I i g e i r a n>.

3

2°. sargento de artilharia, o furriel Francisco Nobre
Milho contando a antiguidade desde 31 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 4 de Dezembro de 1961)
Regimento

de artilharia

pesada

nO.

Furriel 2°. art. serralheiro. o l°. cabo ajo art. serra
lheiro, David da Cruz Rodrigues doR.r. n> . 5, contando a antiguidade desde 22 de Novembro de 1961, data
a partir da qual tem direito ~os vencimentos do nov;
posto. Destina-se ao Centro de Instrução do Serviço de
Material.
(por despacho de :J) de Novembro de 1961)
Cavai ar i a
Regimento

de lancei

ros nO. 2

l°. sargento de cavalaria o 2°. sargento João Augusto
Alves contando a antiguidade desde 21 de Outubro de
1961 data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de nomeação
vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 5 de Dezembro de 1961)
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de cavalaria

nO. 3

l°. sargento de cavalaria o 2°. sargento José António
Ferreira contando a antiguidade desde 22 de Novembro
de 1961 data a partir da qúal tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de no
meaçílo vitaUcia além dos quadros".
(por despacho de 7 de Dezembro de 1961)
Regimento

de cavai ar i a nO. 8

l°. sargento 1°, meco viat. lago e especiais, o 2°. sar
gento João António Lopes. contando a antiguidade desde
19 de Julho de 1961, data a partir da qual tem direi to
aos venc imentos do novo posto.
(Por despacho

de '28 de Novembro

de 1961)

l°. sargento de cavalaria, o 2°. sargento Manuel Rosa de
Freitas, contando a antiguidade desde 22 de Novembro
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal de no
meação vitalícia além dos quadros'.
(po r desp acho de 5 de Dezembro de 1961)
Grupo Divisionário

de Carros

de Comb~te

l°. sargento l°. meco viat. lago e esp. o 2°. sargento
José Ihmas Rocha de Carvalho, contando a antiguidade
desde 19 de Julho de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela ver
ba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros' .
(Verba nO. 1 do artO. 3420. do Capo. 9°. do Orçamento
do M.F..). (por despacho de J) de Novembro de 1961)
Fngenha ri a
fscola

Prática

de Engenharia

Furriel de engenharia-transmissões, o l°. cabo Agostinho
dos Santos Almeida Celestino, contando a antiguidade
desde 19 de Outubro de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela ver
ba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 5 de Dezembro de 1961)
Grupo

de Companhias

de Trem Auto

3a. Série
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Furriel de engenharia rodoviário o fur r-i el graduado,
Alfredo dos Anjos Correia contando a antiguidade desde
30 de Outubro de 1961 data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela verba
"Pessoal de nomeação vital ícia além dos quadros".
(por despacho de 5 de Dezembro de 1961)
serviço
2°.

de Administração

!ilitar

GruDo de Companhi as de Admini st r aç go Mi I i t ar

Furriel 2°. art. serralheiro o 1°. cabo ajo art. ser
ralheiro António de Almeida Duarte r.arregado, da E.P.
A. . contando a antiguidade desde 22 de Novembro de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimen'tosdo novo posto.
(por despacho de '{) de Novembro de 1961)
Serviço
Companhia

de ~aterial
Divlsionária

de Manutenção

de ~ aterial

Sargento Ajudante Chefe de Mec. Armamento, o 10. sargen
to 1°, meco armas ligeiras, P.enrique Frederico Pereira,
contando a antiguidade desde 1 de Novembro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto.
(Por despacho de :J) de Novembro de 1961)
Oi versos
I

Depósito

üe r al de Adidos

l0. sargento de cavalaria, o 2°. sargento Manuel Gaspar
do R.C. nO. 7. contando a antiguidade desde 12 de Novembro de 1961 data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto. Vence pela verba "Pessoal
de nomeação vitalícia além dos quadros".
(Por despacho de 5 de Dezembro de 1961)
Depósito

Geral

de :,'aterial

de Guerra

Furriel 2°. meco viat. rodas, o l°. cabo ajo meco viat.
rodas, António Guilherme Mesquita Carneiro da G.N.R.,
contando a antiguidade desde 22 de Novembro de 1961,
Tem direito aos vencimentos do novo posto a partjr da
data em qu se efectuar a sua apresentação na Unidade
a que se destina.
(Por despacho de 5 de Dezembro de 1961)

1000

ORDEM DO EXERCITO N°.

35

3a.

Série

**************************~*****************************
Supranumerários
Cavalaria
Regimento

de lancei

ros nO. 1

Furriel do S.S., o furriel graduado José Fernandes Maneira, contando a antiguidade desde 7 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra-se no F.stado da lndia na
situação de reforço à guarnição normal.
(por despacho de 4 de Dezembro de 1961.)
No Ultramar

aa.

Região

Militar

20• sargento de artilharia, o furriel Armando Figueira
Carretas, contando a antiguidade desde 31 de Outubro
de 1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(por despacho de 1.1 de Dezembro de 1.961)
4a.

Região

Militar

20• sargento do S.S., o furriel Alvaro Jorge da Silva
Magalhães Alberto, contando a antiguidade desde 31 de
Outubro de 1961, data a partir da qual tem direito aos
vencimentos do novo posto.
(por despacho de 4 de Dezembro de 1.961)
Comando Territorial

Independente

de Macau

Furriel de infantaria, o la. cabo Adriano Figuane, contando a antiguidade desde 12 de Dezembro de 1961, data
a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(Por despacho de 12 de Dezembro de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Timor

20• sargento de artilharia, o furriel Rui Augusto Moreno
Lopes, contando a antiguidade desde 30 de Setembro de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto.
(por despacho de 4 de Dezembro de 1961)

aa. SP. r i P.

Nr• 35

opn~;:l DI) EXERCITO

Furriel graduado 2°. meco electricista o 1°0 caLo ajo
meco electri~ista José Carlos Paptista Henriques contando a antiguidade desde 6 de Agosto de 1961 data a
partir da qual tem direito aos vencimentos do novo
posto.
(por despacho de 7 de TJezembro de 19(1)

Arm'1s

C ~tHVIÇOS

rlnist€rio
l1ir ecç ãe s e r~efias
~a pepen~éncia
Chefia do ServIço

do Ex6rcito

dos ~ervicos
do Vica-Chefe

e outros

ónníos

do Estado ~aior

de Reconhoclmento

das Transmissões

2°. sargento de enger.harja transmissões, operador cripto
Armando Rodrigues Rolo, da Repartição do Cahi ne t.edo
Ministro do Exército
(por despacho de 14 de Dezembro de 1961)
2°. sargento de engenharia transmissí1es operador cripto
Ehsio Ferreira da Silva do Ouar tel General do Gover
no Milltar de Lisboa.
(por despacho de 14 de Dezembro de 1961)
20s. sargentos de artilharia Fausto da Costa França, do
R.A.L. nO. 1 e Rui António da Silva do G.A.C,\_ nO. 2.
(Por despacho de 16 de Novembro de 1961)

fscol

ílS

Prátlc~s das ~rm3s e xervrçns,
de Instrução e uPldades

centros

ln fan t a ria
Regimento

de infantaria

nCl•

15

2°. sarge~to músico de 2a. classe executante no instrumento Saxofone
Júlio Pereira Anes da 4a. R.M.
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Novembro de 1961. data em que embarcou de regresso a MeI
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trópole. Vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros'.
(Por despacho de 11 de Dezembro de 1961)
Batalhão

de caçadores

n-.

8

furriel 20• meco viat. rodas, Francisco Elias, do n.G.M.
de Guerra, por pedir.
(Por despacho

Batalhão

de 7 de Dezembro

de cacadores

de 1961)

n=. 9

2°. sargen to de artilharia, João Sobreira de Almeida Jú
nior do B.A.L. na. 5.
Artilharia
Escola

Prática

de Artilharia

20• sargento de artilharia, Fernando António Ferreira .~o
rais, do Comando da 4a. R.M., devendo ser considerado
nesta situação desde 20 de Novembro de 1961. Vence pe
la verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos qua
dros",
(Por despacho de 13 de Dezembro de 1961)
Regimento

de ar t lhar l a ligeira
í

nO. 1

2°s. sargentos de artilharia Vasco Matias da Gama do C.
T.l. da lndia, devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Novembro de 1961 e vencendo pela verba
'Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros e Manuel da Cruz Albuquerque do FI.A.A.F .•
(Por despacho de 11 de Dezembro de 1961)
Regimento

de artilharia

ligeira

n".

4

20• sargento de artilharia, José Guerreiro Calado do Comando da 4a. R.M., devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Novembro de 1961. Vence pela verba
'Pessoal de nomeação vital ícia além dos quadros".
(por despacho de 13 de Dezembro de 1961)
Regimento

de arti

thar i a I igei ra nO. 5

2°. sargento "clarim' José Amadeu Diogo Rodrigues do R.
A.P. nO. 3. por pedir devendo ser considerado nesta

3a. Série
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situação desde 25 de Maio de 1961 e 2°. sargento ele
,artilharia, Manuel António Moutinho da Silva do Comando da 4a. R ..1., devendo ser considerado nes ta situação
desde 20 de Novembro de lQ6l e vence pela verba 'Pessoal de nomeação vitallcia além dos quadros.
(por despacho

Regimento

de

17 de Dezembro de 1961)

de artilharia

pesada

nO. 3

20. sargento cl arim" Manue 1 Victorino Gonçalves do re
gimento de artilharia ligeira nO. 5 por pedir deven
do ser considerado nesta situação desde 25 de ]\laiode
1961.
(Por despacho de 7 de Dezembro de 1961}
egimento

de artilharia

antiaérea

fixa

20. sargento art. correeiro Alíredp Selécio Ferreira
da 4a. P.M., devendo ser considerado nesta situl:lção
desde 20 de ovembro de 1961, data em que embarcou de
regresso a Metrópole. Vence pela verta Pessoal de no
meação vitalícia além dos quadros.
(no. 2 do artO.
31.)').do Capo. 8°. do Orçamento do !\I.E.)
(Por despacho de 11 de Dezembro de 1961)
Cav~laria
Regimento

de lancei

ros nO. 1

20, sargento de cavalaria, José Vicente Calado Falcão do
G.n.e.e., com dest.i.noao er.e.A. nO. 3.
(por despacho de 12 de Dezembro de 1961)
Regimento

de I <Incei ros

nO. 2

l0. sargento l°. meco viat. rodas, David Irineu Veloso
ponte Lira da 3a. RM. devendo ser cons i derado nesta
situação desde 13 de NovemLro de 1961 data em que embarcou de regresso a Metrópole, por ter terminado a
comissão de' serviço. Vence pela verba 'Pessoal doo
quadros aprovados por Lei .
(por despacho de :lI de Novembro det961)
qeglmento

de cavalaria

nO. R

Sargentp Ajudante de art.ilhar-iaJoaquim Pinto Madureira
da 'Hepartlção de Oficiais da Direcção do :erviço de
Pessoal.
(por despacho de 6 de Dezembro de 1961)
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Engenharia
Bat31hão

de Tel egrafistas

2°. sargento 2°. meco electricista António do Carmo Domingues do 2°. G.C.A.M. e 2°. sargento 2°. meco viat.
rodas Manuel Inácio Lança do G.C.T.A. devendo ser
considerados nesta situaç~o desde 27 de Novembro de
1961 data em que embarcaram de regresso a Metrópole,
por terem terminado o serviço no Comando Territorial
Independente do Estado da India. O 1°. vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros" e
o 2°. vence pela verba' Pessoal dos quadros aprovados
por Lei' .
(por despacho de 5 de Dezembro de 1.961)

ijatalhão de Sapadores

do Caminho

de Ferro

20. sargento "clarim'", José Amadeu Diogo Bodrigues do
P.A.L. nO. S, devendo ser considerado nesta situaç~o
desde 2~ de Junho de 1961
(Por despacho

~erviro

de 7 de Dezembro

de 1961)

de Material
Escola ril itar Electromecânica

20. sargento 20. meco radiom
José Luís Lima Romão, do
R E. nO. 2 devendo ser considerado nesta situação
desde 27 de Novembro de 1%1
data em que embarcou de
regresso a ~etr6pole por ter terminado o serviço no
Comando Territorial Independente do Estado da India.
Vence pela verba "Pessoal de nomeação vitalícia Além
dos quadros. (no. 2 do artO. 315° do Capo. 8°. do
Orçamento do M.E. )

Fst;!bel ecimentos

r:. iI itares

~stabelecimentos

Penais
P r e s íd i o ,q I i t a r

20s. sargentos de artilharia, José Bruno Coelho Franco e
José de Oliveira Serrano, .ambos do R.A.L. nO. 4.
(Por despacho de 13 de Dezembro de 1961)

Fstabelecimentos

Hospitalares

3a.
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Hospi tal

Mi I i tar

Principal

2°s. sargentos do S.S., Cassiano Lopes São Bento e José
da Silva Rézio, ambos do D.G.M.S ...
(por despacho de 6 de Dezembro de 1961)
Estabelecimentos

Produtores
Manutenção

Mil itar

Furriel do S.A.M., Domingos de Sousa do 2°. G.C.A.M:
Vence pela verba "Pr imi tiva da Manutenção Mili tar".
(po r despacho de 14 de Dezembro de 1961)
D i ver so s
epósi to Geral

de Materi

.

ai de Guerra

2°s. sargentos de artilharia Jorge da Conceição Montez
e Manue l Júlio Ferreira ambos do Presídio Militar.
(Por despacho

O&PÓslto

Geral

det3

de Bezembro

de Material

de 1961)

Sanitário

2°. sargento do S.S. Francisco da G ,.1 Gordo. do Hospi tal .Ji li tar Principal.
(PO r despacho
de 6 de fle zembro de 1961)
Sup r anuner âr ios
InfantarIa
'Regimento

de Infantaria

n".

4

2°. sargento do S.S. José Sanches Castilho do C.l.O.E.)
e furriéis de infantaria, .José do Vale da ilva do
R.I. nO. 3 António José Figueira do R I. nO 5 Fer
nando da Silva Abrantes do R.I. nO. 8 e Alvaro Rodrigues do P I nO. 1~ por terem embarcado para o Ultra
mar onde vão serV1r nos termos da alínea c) do artO•
3°. do Decreto 42.937 de 22 de Abril de 1960 em refor
3
guarnição normal da 3a. R.M.) devendo o 2°. sargento ser considerado nesta situação desde 18 de Julho
de 1961 e os furriéis desde 28 de JunllO de 1961
(Por despacho

de 7 de Dezembro

de 1961)
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Artilharia
Regimento

de arti

Ihari

a pesada

nO. 2

2°s. sargentos de artilharia, Manuel Ferreira da B.A.G.
nO. 2 e Manuel Moreira da Cunha e Sousa do G.A.C.A. 3,
e os furriéis de artilharia, Manuel Beiras Bolrão do
R.A.L. nO. 4, José António dos Santos do R.A.L. nO. 4,
Eduardo Pimen9a Gonçalves Pina do R.A.L. nO. 4, Manuel
Alberto Martins Fialho da B.I.D.C. nO. 1, António Luís
Luciano Cebola do G.A.C.A. nO. 2, Aparício Lopes do
R.A.C., João Afonso do B.A.A.F., António Paulo Figueira
do R.A.A.F., Carlos Domingos da Raquel do R.A.A.F.,
José Miguel da Fonseca do R.A.A.•.-F•.~ José Augusto Monteiro da E.P.A., Adelino AZOla Monteiro da E.P.A.,
e António Ribeiro da Silva da E.P.A., por terem embarcado para o Ultramar onde vão servir nos termos da
alínea c) do artO. 3°. do Dec 42.937, em reforço à
guarnição normal da 4a. R.M., devendo ser considerados
nesta situação desde 22 de Novembro de 1961.
Cavalaria
Regimento

de cavai ari a nO. 3

Furriéis de cavalaria, Adelino Januário Marques Mandriana do R.L. nO. 2, e Vicente Esteves Dias Ribeiro do
R.C. nO. 6. por terem embarcado para o Ultramar onde
vão serVlr nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Dec.
42.937, em reforço à guarnição normal da 3a. R.M., devendo ser considerados hesta si tuacão desde 24 de No,
vembro de 1961.
(Por despacho de 14 de Dezembro de 1961)
2°s. sargentos de cavalaria, José Gonçalves C~dinho do
R.C. nO. 8, José Duarte Esteves da E.P.C., e os furriéis de cavalaria, Manuel António dos Ramos Fernandes
da E.P.C., José Joaquim Clemente Oliveira do B.C. nO.8
Manuel António R~nédios GodInho do G.D.C.C., Helvídio
Raimundo Lobinho Cachata do R~C. nO. 7, Joaquim António
Coelho da Mata do R.L. nO, 2, António Angélico David
Varela do R.L. nO. 1, João Crisóstomo Cabaço do B C
nO, 6, Armindo Joaquim Martins Monteiro do G.D.C.C ,
Luís da Conceição Beleza do R.C. nO, 6, fultónio Pedro
Glerreiro do G. D. C. C •• por tere", embarcado para '0 lJl
tramar, onde vão servir nos termos da alínea c) do

aa.
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artO. 3°. do Decreto 42.937, em reforço ~ guarnição
normal da 3a. R.M., devendo ser cons i.deradosr neara si~
tuação desde 24 de Novembro de 1961.
(Po r despacho de 30 de Novembro de 1961)
Engenhar i a
Regimento

de engenharia

nO. 1

Furriéis de engenharia-sapadores, Manuel Gonçalves Cape
la e Mário Rosa Rebelo, ambos da E.P.E., por terem embarcado para o Ultramar. onde vão servir nos termos da
alínea c) do artO. 3°. do Dec. 42.937, em reforço à
guarnição normal da 4a. R.M., devendo ser considerados
nesta situação desde 22 deNovembro de 1961. .
(por despacho de 9 de Dezembro de 1961)
Regimento

de engenharia

nO. 2

Furriel de engenharia-sapador
Joaquim da Costa e Si Iva,
da E.P.E., por ter embarcado para o Ultramar, onde vai
~~rvir nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Dec.
42.937. em reforço h guarnição normal da 4a. R.M., de
vendo ser considerado nesta situação desde 22 de No
vembro de 1961.
(Por despacho de 2 de Dezembro de 1961 )
Grupo

de Companhi as de Trt;m Auto

Furriel de artilharia Manuel Guerra Catalão, do R.A. L. L
por ter embarcado para o Ultramar, onde vai servir nos
termos da alínea c) do artO. 3°. do Dec. 42.937
em
reforço 'à guarnição normal do c.'r. L do Estado da Tn
dia, devendo ser considerado nesta s1tuação desde 25
de Novembro de 1961.
(Por despacho

servIço

de 6 de Dezembro

de 1.961)

de Saúde
1°.

Grupo

de CompanhIas

de Saúde

205. sargentos do S.S., Fernando Henrique de CarvalhO
Mauhim do H.M.D I.C • José de Magalhães do H.M.R. n> 1
Carnundo dos Santos Almeida do H.M.R. n>. 2, Francisco
da Cunha do H.~·.R. n? 1. .Ioaqu'i.mHo que Franco do
H.M.P •• Valdemar da Silva Guerreiro do H.M.R. nO. 2
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João Marques da Silva da E.P.E., e os furriéis do S.S.
Fernando Reis Carvalho da E.P.I. e Salvador Rodrigues
do C.I.O.E., por terem embarcado para o Ultramar onde
vão servir nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Dec.
42.937, em reforço ~ guarnição normal da 4a. R.M., devendo ser considerados nesta situação desde 22 de Novembro de 1961.
(Por despacho de 7 de Dezembro de 1961)
Serviço

de Administração

2°. Grupo de Companhias

Mi I itar
de Administração

Militar

Furriéis do S.A.M., José António Morais, Manuel da Silva
Ferreira, Albano Teixeira, ambos do l°. G.C.A.M., e
Luís Lopes Marreiro da E.P.A.M., por terem embarcado
para o Ultramar onde vão servir nos termos da alínea
c) do artO. 3°. do Dec. 42.937 em reforço à guarnição
normal da 4a R.M. devendo ser considerados nesta situação desde 22 de Novembro de 1961.
(por despacho de :J) de Novembro de 1961)
.10 U I t r ~ma r
3(1. Regi ão

i I i tar

2°. sargento de infantaria Manuel Ferreira do B.C. nO. 6
2°. sargento de ar t i Iha r i a João Venancio de Sousa
Marcelino da E.r.A. e furriel de cavalaria Manuel Bernardo do R. L. nv , 2 por terem embarcado para a citada
Prov ínc i a onde vão servir em comissão militar nos ter
nos da alínea c) do ar t,? , 3°. do De c. 42937, devendo
ser considerados nesta situação o l° desde 9 de Setem
bro de 1961 c os outros dois desde 22 de Novembro de
1961.
(por despacho de 2 de Dezembro de 1961)

4a.

Regi ão Mi I i tar

l°. sargento de engenharia Francisco Dinis Godinho Car~ta do R.S.C.F. 2°. sargento de infantaria Alfredo
Francisco Rodrigues do O.G.A., 2°, sargento de cavalaria, Mário Virgolino Macedo da Academia Militar
2°.
sargento músico, Jacinto dos Reis Wcimiz do Rego do
B.I.I. nO. 18, e os furriéis de infantaria, João Mar
ques do Presídio Militar, Helde r da Silva Marrique do
Colégio Militar e Manuel Martins Bento do R.I. nO. 1
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por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir em comissão militar nos termos da alínea b) do
artO. 3°. do Dec. 42.937 de 22 de Abril de 1960, devendo ser considerados nesta situação desde 9 de Dezembro
de 1961.
(por despacho de 13 de Dezembro de 1961)
Furriéis de infantaria, Antônio de Jesus Campos do R.I.
Dom1ngos José Lopes do R.I. nO. 8, José da Rocha Gon
çal es do R. r. nv , 13, Manue 1 S. Rodrigues Carvalhei 1'0
do R.r. nv , 14, Virgílio Augusto Simões do R.C. UO. 8.
e José Maria Ferreira da Silva Correia, do C.I.O.E.,
por terem embarcado para a citada Província onde vão
servir nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Decreto
42.937. devendo ser considerados nesta situação desde
9 de Dezembro de 1961.
(por despacho de 14 de Dezembro de 1961)

•

Comando Territorial

Indeoendcnte

da GUiné

2°s. sargentos de infantaria, Francisco Esteves do R.I.
nO. 1, Alberto Ferrelra do R.I. nO. la, e o furriel do
S.~ , AntóIllO Relo alvado do H.M.P., por terem embar
cado para a citada Provincia onde vão serV1r em comis
são milita~ nos termos da allnea c) do artO. 3°. do
Dec. 42.937, devendo ser considerados nesta sltuação
o l°. desde la de Agosto de 1961, o 2°. desde 9 de Dezembro de 1961 e o 3°. desde la de Dezembro de 1961.
(Por despacho de 14 de Dezembro de 1961)
Comando Territorial

Independente

de Cabo Verde

2°8. sargentos de infantar,1u, Henr ique Luís Caet ano a
Sil a e Alberto (',onça1ves, ambo do R.I. nv , 5. LU1S
Rodrigue~ Severino do C.I.S.M.I., e 2°. sargento do
Q.A.E., Mário Barroso Boavi da do E.~1.E., por terem em
barcado para a citada ProvIn c.ia onde vão se r 'ir em
comissão militar nos t ernos da alínea c) ao ar tv. 30.
do Dec, 42.937. devendo ser cons i derados nesta 81tua
ção os 3·primeiro· desde 25 de Novembro de 1961 e o
úl tarnodesde la de Dezembro de 1961.
(por despacho de 14 de Dezembro de 1961)
Comando Territorial

Independente

de S. Tomé e Pr ínc lpe

2°. sargento de infantaria António Duarte Costa Pinto,
do C. I.O.E.. po r ter embarcado p ara a C1tada Provjnci a

•
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onde vai servir em comissão militar nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Dec. 42.937, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Dezembro de 1961.
(Por despacho

v-

CONCURSOS,

14 de Dezembro de 1961)

de

CURSOS E ESTAGIOS

A - Cursos
1 - Nomeação

de Pessoal

É nomeado para a frequência

do l°. ano do Curso A da
E.C.S .• no ano lectivo de 1961/1962. nos termos da
alínea a) do artO. 6°. do Dec. 40.423. de 6 de Dezembro de 1955, o 1°. sargento de artilharia, Augusto Rodrigues Macedo, da B.I.D.C. nO. 1.
(Por despacho

de 29 de Novembro

de 1961)

É nomeado pará a frequência

do l°. ano do Curso B da
F.C.S .. no ano lectivo de 1961/1962, nos termos do parágrafo 2°. do artO. 5°, do Dec. 40.423 de 6 de Dezembro de 1955 o l°. sargento l°. meco mato criptográfi
co, Angelo Marques Ferraz do Q.G. da 2a. B.M ..
B ,_ Estágios
1 - Averbamento

•

Frequent.aram com aprovei tamento o estágio de caçadores
que funcionou no C.I.O.E.
desde 27 de Fevereiro de
1961 a 25 de Maio de 1961 os 2°s. sa 'gentos José Mo
niz Leite de Melo, Manuel dos Santos e Manuel Andrade
Ferreira de Almeida todos do B. r.r. n>, 18.
(por despacho de 5 de Dezembro de 1961)
VI - OfCLARAÇÕES
1 - Desistências
DeclarA ,se que desistiu da nomeação para a frequência do
Otrso R da E.C.S . efectuada pela O.F. nO. 30 • 3~. Sé
rie de 30 de Outqbro de 1961 o Sargento Ajudante
Olefe Mec, Armamento, Fernando Rodrigues da C.D.M.M.
(por

despacho

de

JJ de Novembro de 1961)

aa.
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2 - Reet i fi eações
Declara-se que se chama José Filipe Machado Carreira e
não José Filipe Machado Correia, o 1°. sargento do
Q.A.E., como consta na O.E. nO. 34 - 3a. Série de 10
de Dezembro de 1961.
•
(Por despacho de 14 de Dezembro de 1961)
Declara-se que o 2°. sargento do Q.A.E., João Jorge é
considerado neste Quadro desde 22 de Novembro de 1961
e não desde 2 de Novembro de 1961, como foi publicado
na O.E. nO. 34 - 3a. Série de 10 de Dezembro de 1961.
(Por despacho de 14 de Dezembro de 1961)
Declara-se que se chama Joaquim de Jesus Mourinho e não
Joaquim de Jesus Moninho, o 2°. sargento do Q.A.E.,
como cons ta na O. E. nv , 34 - 3a..Série de 10 de Dezembro de 1961 e, que o mesmo pertence ao B.T. e não ao
C.T.l. de Macau, como foi publicado na referida O.E.
Rectifica se a antiguidade no posto de furriel de infantaria do 2°. sargen~o de infantaria
Eugénio Armando
Fino dos Santos passando a mesma a ser de 30 de Outu
bro de 1960 e não de 17 de Março de 1959, como por lapso foi indicado na O.E. nO. 22 de 10 de Agosto de
1960.
Declara-se que o 2°. sargento de infantaria Eugénio Ar
mando Fino dos Santos, conta a antiguidade no actual
posto desde 30 de Outubro de 1961 e não desde 31 de
Março de 1961, como por lapso foi indicado na O.E.
nO. 28 de 10 de Outubro de ]961 pág. 841.
(Por despacho de 1? de Dezembro de 1961)
Declara-se que se cl.ama ~lário de Oliveira Jesus e não
Mário de Jesus Oliveira
o l°. sargento do Q.A.E.,
como consta na O.E. nO. 34 . 3a. Série de 10 de Dezem. bro de 1961.
.
•
(Por desoacho de 14 de Dezembro de 1961)
Passou ao H.C. nv , 7, desde 5 de ~aio de 1961 por ter
embarcado para a 3a. R.M. o 2°. sargento de cavalaria
do D.G.A. José da Silva Cl1tete e não Cadete, a que se
refere a O. E. n? , 34
3a. Série de 1() de Dezemhro de
1961 pág 985.
(P1r despacho de 11! de Ite zembro de 1961)
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Contam a antiguidade do actual posto desde as datas que
lhes vão indicadas os seguintes lOs. sargentos de cavalaria'
Mário Lopes da Silva
desde 24/2/61
Francisco Joaquim Bote'lho Figueira
"
24/5/61
José Esperança
•
3/6/61
Manuel Rodrigues Cachada
15/6/61
Manuel António Cordeiro Saraiva
"
28/6/61
Manuel Fernandes Tomás
"
8/8/61
8/8/61
José Joaquim Tomás
8/8/61
Manuel Bodr i.gues Escopa
10/8/61
Mário, Martins
Têm direito ao vencimento do actual posto desde a data
em que contam a antiguidade.
il
li

li

h

fi

(por despacho

de 9 de Dezembro

de 1961)

Declara-se que se chama Armando Evangelista Sarmento e
não Armando Evangelista Sacramento, o furriel 2°. meco
viat. rodas, promovido ao actual posto pela O.E. nO.
33 - 3a. Série de 30 de Novembro de 1961, pág. 957.
Declara -se que se chama Manuel Alves Carnelro e não Manuel Esteves, o 2°. sargento de infantana,
do R.I.
nO. 5, como consta da O.E. nO. 32 - 3a. Sér~e de 20 de
Novembro de 1961, pág. 943.
Declara-se que se chama Virgolino da Trindade Duarte e
não Virgílio da Trindade Duarte, o 2°. sargento de ~nfan tar-ia, da E.P.I., como consta da O.E. n? , 31 - 3a.
Série de 10 de Novembro de lQ61.
(por desp acho de 7 de Dezembro de 1961)
Serve em comissão Jn1.1itarem Angol a, e não como reforço
à guarnição normas corno se publicou na O. E. n? , 31
- 3a, Sêrie, de 10 de Novembro de 1961, o furriel 2°.
meco de torre, José CustódJ.o Ferreira Cordeiro, do
R.A.P. nv , 1.
(por despacho de 2 de Dez. de 1961)
Para os devidos efei tos se declara que a partir de 1 de
Janeiro de 1961, o pessoal abaixo designado que se encontra no C.T.I. do Estado da lndia em reforço à guarnição normal e que tem como unidade mobilizadora
o
R.L. nO. I, passa desde aquela data a pertencer à
guarnição normal do C.T.I. da lndia.
2°s. sargentos de cavalaria, Nelson Duarte Reis, José
de Figueiredo Mota, Alfredo Rodrigues Vieira, furriéis
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de cavalaria, Francisco Manuel Tomás Correia, Silvério
José Falcão Murta, Manuel Alves Martins, Manuel Joaquim da Silva Teixeira, e furriel graduado do S.S.,
José Fernandes Moreira.
Declara-se que o 2°. sargento 2°. art. José Ascensão Batista de Freitas que foi colocado no R.A.P. nO. 1, com
:destino ao C. r. S.M., tem a especialidade de carpinteiro, e não de serralheiro conforme foi publicado, por
lapso, na O.E. nO. 25 - 3a. Série de 10 de Setembro de
1961, pág. 754.
Que seja considerado em comissão militar no C.T.I. do
Estado da India, desde 1 de Janeiro de 1961, o 1°.
sargento de cavalaria, Francisco Caetano.
Declara-se que o furriel 2°. mee. viat. rodas, José dos
Santos, foi colocado no B.I.I. nO. 18 e não no B.I.I.
n>. 17, como por lapso foi publicado na O. E. .)-::..
;ii,.
Série de 30 de Novembro de 1961, pág. 951-.
(por despacho de 7 de Dezembro de 1961)
Declara-se que o furriel 2°. meco radiom., Manuel Esteves a que se refere a O.E. nO. 22 - 3a. Série de 10 de
Agosto de 1961. pág. 690, e que tem por unidade mobilizadora, o R.I. nO. 13, pertencia ao R.C. nO. 6, e não
à E.P.I., como por lapso se publicou.
(por

despacho

de 11 de Dezembro

de 1961)

3 - Refo rmas
Que sejam considerados na s~tuação de desligados do serviço, prevista na parte final do artO. 15°. do Dec.-Lei
nO. 28.404 de 31 de Dezembro de 1937 desde a data
que a cada um se indica. os sargentos a seguir mencionados, por o primeiro ter sido julgado incapaz de todo
o serviço e os restantes por terem atingido o limite
de idade:
Coi égio ·~i I i tar
20. sarg. enf. Fernando da Silva Carvalho
3/11/61
Centro t;1ilit:u
de E~ucacão Física,
Equitação
e Despo rtos
l0. sarg. ferrador
Alfredo da Mota Sobral
6/12/61
Hospital
'i l i tar da Praça de Elvas
2°. sarg. prep. farmácia - Edmundo José Garcia 30/11/61
(por

despacho

de 7 de De zembro de 1961)
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Que seja considerado na situação de desligado do serviço
prevista ua parte final do ar tv, 15°. do Dec. -Lei n>.
28.404, de 31 de Dezembro de 1937, desde 8 de Dezembro
de 1961, por ter atingldo o limite de idade, o 2°. sargento enf.-hípico. Joaquim da Conceição Oliveira,
do R.C. nO. 8.
4 - vencimentos
Declara-se
Marques,
soe l dos
315°. do
Setembro

que o 2°. sargento do Q.A.E., José Gonçalves
do G.D.C.C., passa a vencer pela verba "Pes
quadros aprovados por lei" (no. 1 do artO .
Capo. 8°. do Orçamento do M.E.) desde 19 de
de 1961

Declara-se que os 2-s, sargentos do Q,A.E., António da
Cruz Santos do D.G.A. e José Vicente da Silva do D.R.
M. n? , 11, passam a vencer pela verba "Pessoal dos
quadros aprovados por lei' (no. 1 do ar t ? , 315°. do
Capo. 80. do Orçamento do M.E.) desde 1 de Dezembro de
1961.

(por despacho

VII

de :J) de Novembro

de 1961)

- OBITUÁRIO

Dezembro - 9 - 2°. sargento de infantaria
Gonçalves, do Batalhão de caçadores n? , 5.

José João

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

38.

Série

ORn~M

no

EXERCITO

N°.

35

1015

****************************************~******$********

o

Ministro

Mário José peretra

Está

do Exército,
da Si l ua

conforme,

a

Ajudante-General.
I

•'.

\

\

MINISTtRIO DO EXtRCITO

do Exército

Ordem

30 de Dezembro
Publ ica-se

ao fxérci

de 1961

to o seguinte:

I - MUDANÇAS

DE

SITUAÇAO

SARGEN1U3 fi CUAIlO PERMNENIE
Ingresso

nos Quadros

Quadro

de Amanuenses

do Exérci

to

Passam a ser considerados nesta situação desde as datas
a seguir indicadas os sargentos abaixo mencionados:
3a. Região

Militar

20. sarg. cava. - Joaquim da Silva Garrido

recç ãn do serviço

Di

de Materi

19/9/961

ai

l0. sarg. infa. - Manuel António Franco
Escola

Prática

22/11/961

de Infantaria

l0. sarg. inIa.. José dos Santos Pinto
Escola

Prática

1/12/961

de Engenharia

l0. sarg. enga. - António Chaves
Batalhão

Independente

l0. sar~. infa.
Distrito

nO. 1

de cavai ar! a n°.

8

Victor Hugo Alves Cordeiro

Campo de Instrução

l0 sarg. cava.

1/12/961
e IIObilização

Abílio da Silva S~rdeira-RAC. 1/12/961

Regimento

l0. sarg cava.

nO. 18

José Matias

de Recrutamento

20. sarg. arta.

1/12/961

de Infantaria

Militar

de santa

1/12/961

Margarida

Francisco Bernardo de Carvalho Costa
Cabral
1/12/961
GIUPO CompanhIas

20. sarg. enga.

Trem Auto

Joaquim do Sacramento Fura

(po r despacho

de 13 de Dezembro

1/12/961

de 1961)
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2°. Grupo de Companhias

de Administração

Militar

Furriel do S.A.M., o aluno do I.T.P. Exército, Germano
de Sousa Lopes, por ter sido incorporado no Exército
em cujas fileiras ingressa nos termos do artO. 2°. do
Dec.-Lei nO. 37.163 de 1948, contando a antiguidade
desde 13 de Dezembro de 1961, data a partir da qual
tem direito aos vencimentos do novo posto. Vence pela
verba "Pessoal de nomeação vitalícia além dos quadros".
(.por despacho de 13 de Dezembro de 1961)

Passagem à situação

de Supranumerários

Quadro da Arma de Infantaria
Passou a ser considerado nesta situação desde 9 de Dezembro de 1961, por ter sido nomeado para servir como reforço ~ guarnição normal em Moçambique, nos temos da
alínea c) do artO. 3°. do Dec. 42.937, o l°. sargento
de infantaria, Júlio ~as, do B.C. nO. 5. . .
(.por despacho de 14 de Dezembro de 1961)

Quadro da Arma de Cavalaria
Passaram a ser considerados nesta situação desde 24 de
Novembro de 1961, por terem embarcado para o Ultramar
onde vão servir nos termos da alínea c) do artO. 3°.
do Dec. 42.937, em reforço h guarnição normal da 3a.
Região Militar, os furriéis de cavalaria do~.C. nO. 3,
Ade1ino Januário Mandriano e Vicente Esteves Dias Ribeiro.
(.por despacho de 1.4 de Dezembro de 1961)

Quadro da Arma de Engenharia
Passou a ser considerado nesta situação desde 13 de Dezembro de 1961, por ter sido nomeado para servir como
reforço h guarniçã9 normal em Cabo Verde, nos termos
da alínea b) do artO. 3°. do Dec. 42.937, o l°. sargento de engenharia, Francisco dos Santos Valente Júnior, da E.P.E ..
(por despacho de 19 de Dezembro de 1961)

Quadro do Serviço de Material
Passou a ser considerado nesta situação desde 13 de Dezembro de 1961, por ter sido nomeado para servir como

3a. Série
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gu)ardnição normal em Cabo Verde, nos termos
cl' o artO.
3°. do Dec. 42 .937 , o furr1e
. 1
.
e ectr1c1sta,
David Ribeiro da Silv
d
(por despacho de 19 de Dezembro de 196~') a

Quadro de Amanuenses do Exército
Passou a ser considerado.nesta situação desde 9 de Dezembro de 1961. por ter s1do nomeado para servir como reforço h guarnição normal do Estado da lndia, nos termos da alínea c) do artO. 3°. do Dec. 42.937, o 2°.
sargento do Q.A.E., Raúl dos Santos, do R.A.A.F .• Tem
como unidade mobilizadora o R.E. nO. 1.
(por despacho de 14 de Dezembro de 1961)

II - PROMOÇqES
~1UNIOS

m <JJAIro pERMNENIE

Armas e serviços
Quartéi~
Quartel

Generai s
General

da la.

...

Região Mi.tU'1r

10. sargento do Q.A.E., o 2°. sargento do Q.A.E., Joaquim Assis contando a antiguidade desd~ 1 de Novembro
de 1961, d~ta a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
.
(por despacho

Escolas

de

15 de Dezembro. de 1961)

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução e unidades

centros

Infantaria
Batalhão

de caçadores

nO. 5

20. sargento músico executante no instrumento vTrombon.e"
o furriel músico Adriano Teixeira Soares, contando a
antiguidade desd~ 30 de Nov~bro de 1961, data a partir
da qual tem direito aoS venc1mentos do novo posto.
(Po r despacho de 13 de Dezetabro de 1961)

Artilharia
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Escola

Prática

de Artilharia

Furriel ferrador, o 1°. cabo ferrador, António Cláudio,
contando a antiguidade desde 22 de Novembro de 1961,
data a partir da qual tem direito aos vencimentos do
novo posto. (por despacho de 15 de Dezembro de 1961)
Engenhari

a
Escola

Prática

de Engenharia

1°. sarg. 1°. meco radiorn.• o 2°. sargento José da Silva
Santos, contando a antiguidade desde 6 de Agosto de
1961, data a partir da qual tem direito aos vencimen
tos do novo posto.
(por despacho de 13 de Dezembro de 1961)
Regimento

de engenharia

na.

2

l0. sargento 1°. meco radiom., o 2°. sargento José Fer
nandes, contando a antiguidade desde 1 de Outubro de
1961, data a partir da qual tem direito aos venc;men
tos do novo posto.
(por despacho de 13 de Dezembro de 1961)
Batalhão

de Telegrafistas

10. sargento 1°. meco radiom., o 2°. sargento Ricardo
Henrique Castelhano Sabino, contando a antiguidade
desde 8 de Julho de 1961, data a partir da qual tem
direito aos vencimentos do novo posto.
, (por despacho de 13 de Dezembro de 1961)
Supranumerários
Infantaria
Regimento

de infantaria

n".

11

l0. sargento de cavalaria, o 2°. sargento José Luís Ramalho, contando a antiguidade desde 22 de Novembro de
1961. data a partir da qual tem direito aos vencimentos do novo posto. Encontra·se em Angola na situação
de reforço â guarnição normal.
(por despacho

Batalhão

de

X)

de Dezembro

de caçadores

nO. 5

de 1961)

20. sargento de infantaria, o furriel António Rodrigues
Pereira contand~ a antiguidade desde 31 de Março de
lQ61, data a partIr da qual tem direito aos vencimentos
do novo posto. Encontra-se na situação de reforço a
guarnição normal em Angola.
.
(por despacho de 2J de Dezembro de 1961)
~lo Ultramar
3a. Região

~lilitar

Furriel corneteiro, o l°. cabo corneteiro Joaquim Rodri
gues Furtado, contando a antiguidade desde 9 de Agosto
de 1961. data a partir da qual tem direito aos venci
mentos do novo posto.
(Por despacho de 19 de Dezembro de 1961)

aa.

Regi ão tii I i t ar

Furriéis corneteiros, os lOs. cabos corneteiros, He rme
negi Ido Augusto Melim José António Correia, João Gon
çalves fomes e Manl'el Maria dos Santos, contando a an
tiguida~e desde 9 de Agosto de 1961, data a partir da
qual tem direito aos vencimentos do novo posto.
(Por despacho de 13 de Dezembro de 1961)
II

I - COLOCACDtS

SAR(}NTOS fi

f

TRA SFERE 'elAS

a_wro

PERvfANEN1E

Armas e servlCos
• inistério

do Exército

Repartição

do Gabinete

Sargento dudante
músic~, Manuel Maria Chouriço, da
E. .I.. Este sargento ajudante passa a desempenhar as
funç;;esde amanuense por despacho de Sua Fxa. o Ministro do F.x~rcito, de 18 de Outubro de 1961.
Di recções

e Chefl~s

a nepen~ência
Chefi~

o ~ rviço

dos serviços

do vice-Chefe
de Reconhecimento

e outros
do Estado

orgãos
Maior

das Transmissões

aa. Série
36
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o

2°. sargento de artilharia José Mar i a ~iranda Nunes do
R.A.L. nO. 5 2°. sargento de cavalaria, José Alexan
dre Sanches do B.C. nO. 8, 2°. sargento de engenharia
transmiss(;ps Alberto Hodrigues Pinto da E.P.E., 2°.
sargento de engecllaria transmiss(;es João Caspar Fer·
nandes Ribe1ro
da E.P.E.
e furriel de engenharia
t.r-ansmi.s saes Victor Manuel Lopes de Almeida Barata da
Cruz do 1~.T..
(por despacho de 18 de Dezembro de 1961)
Di recções
Oi r ecç

das Armas e Serviços

ãn da Arma de Transmi ssões

2°. sargento do Q.A.E. oriundo de engenharia transmis
s;:;es.Delfim P~mbarda Anes, da fhrecção do Serviço de
Saúde.
(por despacho de 21 de Dezembro de 1961)
fscolas

Práticas
das Armas e Serviços,
de instrução
e unidades

centros

ln ían tan a
Regimento

de infantaria

n~. 8

Furriel 2°. art. serralheiro João António da Silva Mi
nistro do R.A.r. nO. 1 (C.I.S.M.).
(Por despacho de 15 de Dezembro de 1961)
Artil~aria
Fscola

Prática

de ~rtilharia

2°. sargento de artilharia. José António de Ascensão Gafanhoto do B.A.L. nO. 3 por pedir.
Regimento

de artilharia

ligeira

nO. 1

Furriel de artilharia, Joaquim de Sousa Pires do R.A. P.
nO. 2 por pedir.
(por despacho de 18 de Dezembro de 1961)
Regimento

de artilharia

pesada

n".

2

2°. sargento 2°. meco viat. rodas, António Ribeiro da
3a. R.M. devendo ser considerado nesta situação desde
6 de Dezembro de 1961. data em que embarcou de regres

so a Metrópole, por ter tenninado a comissão de servi
ço.
(Por despacho de 15 de Dezembro de 1961)
FurrielJdde artilharia, José de Sá Pereira, do R.A.L. 1,
por pe ir.

r.at:uia de ~rtllh::lria e Guarnição

nO. 2

ps. sargentos de artilharia José Tomé Alves da B.LA.A.
João r~m~s ?e Jes~s da ~.I.8.C. nO. 2 2°s. sargentos
de artllnana, J080 Pereira da P. I.D. C. na. 2. Pogério
Teodoro Nunes Ferreira da B.I.D.C. n? . 2 ~nanuel Fe r
reira, da P.I.D.C. nO. 2, 2°. sargento do serviço de
sa~de José LUis Recharto da B.I.A.A. e 2°. sargento
meco electricista José Armando de Sousa da B.J.D.C.
nO. 2. Todos transferidos para a F.A.G. nO. 2.
(Po r de sp acho de 3 de Agos to de 1960)

Cavalaria
Escola Prática

de Cavalaria

20. sargento de cavalarih Artur Mariàno do F.C. nO. 7
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Agos
to de 1961. (Por despacho de V de Dezembro de 1961)

EngenhAri:J
Escola

Prática

de Engenhui(l

20. sargento de engenharia sapador',Manuel Marque.s Sardo
da 4.a. R.~I., devendo ser considerado nesta SI tuação
desde 20 de ovembro de 1961 data em que embarcou da
4a. R.r., de regresso a Metrópole. Vence pela verba
Pessoal dos quadros aprovados por lei".
(Por despacho de 14 de Dezembro de 1961)

patalhãO

de

(lpadores de Caminho

de Ferro

20. sargento de engenharia, António Ferreira Claro Maia,
da E.P.E. por motivo disciplinar devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Dezembro de 1961.
(po r despacho de 21 de Dezembro de 1961)

ratalhão

de Telegrafist:Js

20. sargento de engenharia

radiotelegrafista,

Domingos
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Calir-i
ta Martins Pontes
siderado nesta situação
data em que embarcou da
pole. Vence pela verba
por lei", (por despacho

da 4a. R.~·. devendo ser condesde 20 de Novembro dp. 1961,
4a. R.M., de regresso a Metró;Pessoal dos quadros aprovados
de 14 de Dezembro

de 1961)

n i ve r so s
Geral

Oepósito

de Adidos

l°. sargento de cavalaria, António Maria Elavai, do R.C.
nO. 7 devendo ser considerado nesta situação desde 15
de Julho de 1961.
de ID de Dezembro

(po r despacho

de 1961)

Sup r anuner ár ic s
t O III t r :1ma r

4a.

Pegi ão li II tar

2°. sargen to de infantaria Manuel Diogo Velez do R.!. 2
por ter embarcado para a citada Província onde vai ser
vir em comissão militar nos termos da alínea c) do
artO. 3°. do Dec. 42.937, devendo ser considerado nes
ta situação desde 4 de Março de 1961.
(por

despacho

de

I V - CPNClIRSOS,

15 de Dezembro de 19f11)
CURSOS

f ESTÁGIOS

h - Cursos

1 - Abertura

(convite)

Faz-se convite aos lOs. cabos ajudantes de mecanicos e
ajudantes de artífices e ai~da aos 2°s. cabos e soldados em serviço nas Pfovíncias Ultramarinas habilitados
com os cursos de ajudantes das respectivas especialidades para frequencia no corrente ano dos seguintes
cursos:
2°s. Mecani cos Radiomontadores, 2°s. Mecâni cos Material
Criptográfico 2°s. Wecanicos Electricistas, 2°s. Me
cánicos de Viaturas de Bodas, 2°s. Mecanicos de Viaturas Lagartas e Especiais. 2°s. Me cânicos de Armas Ligeiras, 2°s. Mecilinicosde Armas Pesadas, 2°s. Artífices Serralheiros.

1 - I n d I C aç Õ e s
a) - Só são admitidas as praças que se encontram no serviço efectivo.
b)
Tod~s os que desej~ frequentar estes cursos, e que
satIsfaçam às condlçnes de admissão. devem fazer
a respectiva declaração por escrito.
c) As unidades devem providenciar de forma a que todos
os lOs. cabos ajudantes de mecânicos ou ajudantes
de artífices e 2°s. cabos ou soldados habilitados
com os respectivos cursos de ajudantes' tenham conhecimento deste convite.
d) - Como a nomeação é feita por ordem cronológica dos
cursos, e dentro de cada curso por ordem de mérito,
não são considerados os requerimentos já deferidos,
devendo todos os interessados fazer nova declaração.
e) A cada curso Só podem concorrer os ajudantes de mec~icos da respectiva especialidade.

2 - üecl arações
a)

b)

São feitas em meia folha de papel comum, e devem
dar entrada, impre~rívelmente até ao dia 20 de Fevereiro de 1962. Devem ser devidamente informadas
(ver a O.E. nO. 23 - 3a. Série de 20 de Agosto de
1958, pág. 341).
Chama se a atenção das unidades que se torna absolutamente necessário a informação da ·data em que
terminou o curso de ajudantes de mecânicos ou ajudantes de artífices e, bem assim, a respectiva classificação média final, visto estes elementos servirem de base à respectiva nomeação.

3 - Outras indicações
Não devem as unidades dar seguimento aos requerI'
mentos ou declarações para a frequência de cursos
que não constem desta nota.
Não estão previstos para o corrente ano qualquer
b)
outros cursos de 2°s. meco ou de 2°s. art., além
dos indicados no presente convite.
c) - Não são permitidas admissões condicionais pelo que
Só devem ter andamento as declarações dos homens
que satisfaçam, à data da abertura do curso a todas
as condições legais para serem a eles admitidos.
d) - Devem ser arquivados quaisquer requerimentos que
se ref'irum a adni.ssões condicionais.
a)
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e) - Este convite é o mesmo a que se refere a nota urgente nO. 32.654 Proc. 7/2 de 12 de Setembro de 1961 e
já satisfeito para as unidades Metropolitanas.
(por despacho de 19 de Dezembro de 1961)

B - Estágios
1 - Averbamento
Frequentaram com aproveitamento o estágio de guerra subversiva, que funcionou no C.I.O.E., de 29 de Março de
1961 a 24 de Julho de 1961 os seguintes sargentos:
2°. sargento de engenharia, Madail tâonísio Cruz, 2°s.
sargentos de artilharia, Antero Sarmento Gomes Quro e
Lúcio de Jesus Ponto e 2°. sargento de infantaria Modesto Carvalho de Magalhães. A estes sargentos deve
ser averbado aquele estágio.

v-

DECLARAÇÕES

1 - Rectificações
Serve em comissão militar em Angola, nos termos da alínea c) do artO. 3°. do [)ec. 42.937, de 22 de Abril
de 1960, e não em Moçambique, como foi publicado em
Ordem do Exército nO. 34 - 3a. Série, o 2°. sargento
meco viat. rodas, António Teixeira de Oliveira, do
G.A.C.A. nO. 2.
Tem como unidade mobilizadora o R.I. nO. 7, o 1°. sargento Alberto Cruchinho de Sá. que foi nomeado para
enquadrar a Companhia de Caçadores nO. 143 daquela
unidade. Deve ser considerado nesta situação desde 14
de Agosto de 1961.
(Por despacho de 15 de Dezembro de 1961)
Declara-se nula e de nenhum efeito a colocação do 1°.
sargento do Q.A.E., Patrocínio José Victor do R.I. n04
no C.I.S.M. de Infantaria, conforme foi publicado na
O.E. nO. 33 - 3a. Série de 30 de Novembro de 1961, pág.
963.

Declara-se que se chama Aloísio Emídio Gertrudes e não
António Emídio Gertrudes e Hoinio Emídio Gertrudes,
conforme consta na O.E. nO. 34 de 10 de Dezembro de
1961, pág. 975 e 985.
(por despacho de 19 de Deze.bro

de 1961)

38. Séri e

ORDa! DO EXERCI TP N°.

36

1027

********************************************************
Declara-se que são furriéis do Q.P. e não do Q.C. os
furriéis José Joaquim Colaço, Joaquim Rondão Bagulho e
José Ganhão Grenho, todos do B.C. nO. 8, conforme por
lapso foi indicado na O.E. nv , '34 - 3a. Série, págs.
988 e 989.
Declara-se que o 2°. sargento músico de 2a. classe, Júlio Pereira Anes, regressado da 4a. F.M. e colocado no
R. I. nO. IS, vence pela verba "Pessoal dos quadros
aprovados por lei" e não pela verba "Pessoal de nomeação vi tal ícia além dos quadros" conforme consta na
O.E. nO. 35 - 3a. Série de 20 de Dezembro de 1961,
págs. 1001 e 1002.
Declara-se que se chama Valdemar da Silva Guerra, e não
Valdemar da Silva Guerreiro, o 2°. sargento do S.S.,
conforme consta da O.E. nO. 35 - 3a. Série de 2D de
Dezembro de 1961. pág. 1007.
2 - Preterições
Deixou de estar pretp.rido na promoção no posto de 2°.
sargento, por satisfaze~ à condição 6a. do artO. 15°.
do R.P.P.I.E., o furriel António Rodrigues Pereira do
B.C. nO. 5.
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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o Ministro

do Exército,

Mário José Pereira

Está

da Si Lua.

conforme,

O Ajudante-General,

•

